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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 22 marca 2018 r. 

o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 765 ) 

 

 

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

(Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

[o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów] 

<o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów> 

 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

[1)   zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, zwanego dalej "systemem 

monitorowania drogowego";] 

<1) zasady systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zwanego 

dalej „systemem monitorowania przewozu”> 

2)   odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z [drogowym] przewozem 

towarów podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, kierującego 

środkiem transportu. 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   data zakończenia przewozu towaru - datę dostarczenia towaru na terytorium kraju do 

miejsca wskazanego w zgłoszeniu albo datę objęcia na terytorium kraju procedurą celną 

towaru będącego przedmiotem przewozu albo datę wywozu towaru z terytorium kraju; 

[2)   kierujący - osobę fizyczną, która kieruje środkiem transportu;] 

<2) kierujący – osobę fizyczną: 

a) która kieruje pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów składającym się 

z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy w rozumieniu ustawy z 
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dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 

1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138 i 317), 

b) będącą maszynistą w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361);> 

3)   nadawca towaru - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą 

wysyłki towaru będącego przedmiotem przewozu; 

4)   numer referencyjny - unikatowy identyfikator nadawany zgłoszeniu; 

5)   odbiorca towaru - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, do której ma 

być dostarczony towar będący przedmiotem przewozu; 

6)   podmiot odbierający - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w 

przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.); 

7)   podmiot wysyłający - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą: 

a)  dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług: 

–  ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów - w przypadku gdy jest dostawcą 

towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego, 

–  uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia 

przewozu - w przypadku gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w 

celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów, 

b)  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. 

a, 

c)  eksportu towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a; 

8)   przewoźnik - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą przewóz 

towarów; 
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[9)   przewóz towarów - przemieszczenie towaru na lub przez terytorium kraju środkiem 

transportu po drodze publicznej, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego 

przemieszczania, przeładunku oraz rozładunku; 

10)  rodzaj towaru - towar grupowany do jednej podkategorii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 

i Usług, zwanej dalej "PKWiU", albo jednej pozycji Nomenklatury Scalonej, zwanej dalej 

"CN"; 

11)  środek transportu - pojazd samochodowy lub zespół pojazdów składający się z pojazdu 

samochodowego oraz przyczepy lub naczepy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60 i 379);] 

<9) przewóz towarów – przemieszczanie towaru na lub przez terytorium kraju środkiem 

transportu odpowiednio po drodze publicznej albo krajowej sieci kolejowej, z 

uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przemieszczania, przeładunku 

oraz rozładunku; 

10) rodzaj towaru – towar klasyfikowany do jednej pozycji Nomenklatury Scalonej, o 

której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317), zwanej dalej 

„CN”; 

11) środek transportu – pojazd: 

a) samochodowy lub zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz 

przyczepy lub naczepy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym, 

b) kolejowy bez napędu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym;> 

12)  terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

13)  terytorium państwa członkowskiego - terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

14)  terytorium państwa trzeciego - terytorium państwa niewchodzącego w skład Unii 

Europejskiej; 

[15)  wyznaczone miejsce - miejsce przeznaczone do przechowywania lub strzeżenia środków 

transportu lub towarów, prowadzone przez dyrektora izby administracji skarbowej albo 

przez podmiot, któremu powierzono prowadzenie takiego miejsca; 
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16)  zgłoszenie - zgłoszenie przewozu towaru do rejestru zgłoszeń określonej ilości tego 

samego rodzaju towaru przewożonego od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy 

towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu.] 

<15) wyznaczone miejsce – miejsce przeznaczone do przechowywania lub strzeżenia 

środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, wraz z towarem albo 

towaru, prowadzone przez dyrektora izby administracji skarbowej albo przez 

podmiot, któremu powierzono prowadzenie takiego miejsca; 

16) zgłoszenie – zgłoszenie przewozu towaru do rejestru zgłoszeń określonej ilości tego 

samego rodzaju towaru albo określonych ilości różnych rodzajów towaru 

przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego 

miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu;> 

 

Art. 3. 

1. System monitorowania [drogowego] <przewozu> obejmuje gromadzenie i przetwarzanie 

danych o przewozie towarów, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych 

służących do tego monitorowania, oraz kontrolę realizacji obowiązków wynikających z 

ustawy. 

2. Systemowi monitorowania [drogowego] <przewozu> podlega przewóz: 

[1)   towarów objętych: 

a)  podkategoriami PKWiU: od 19.20.21 do 19.20.28, 19.20.29, 20.14.74 

nieoznaczonych znakami akcyzy, 20.14.75, od 20.59.41 do 20.59.42, 20.59.43 

zawierających alkohol etylowy, 20.59.57, 20.59.58 oraz 38.12.25, jeżeli masa 

brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej 

objętość przekracza 500 litrów, 

b)  pozycjami CN: 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy, 2707, 2710, 2905, 2917, 

3403, 3811, 3814 zawierających alkohol etylowy, 3820 zawierających alkohol 

etylowy, 3824 oraz 3826, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi 

pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;] 

<1) towarów objętych pozycjami CN: 

a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy, 

b) 2707, 

c) 2710, 

d) 2905, 
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e) 2917, 

f) 3403, 

g) 3811, 

h) 3814 zawierających alkohol etylowy, 

i) 3820 zawierających alkohol etylowy, 

j) 3824, 

k) 3826 

– jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 

500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;> 

2)   alkoholu całkowicie skażonego 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 (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.), w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w 

przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów; 

3)   suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego 

znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce; 

<3a) produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem, o którym 

mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. …);> 

4)   towarów innych niż wymienione w [pkt 1-3], <pkt 1–3a> w stosunku do których 

zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa 

podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, 

znaczne uszczuplenia tych podatków - określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11. 

<2a. Przewóz towarów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d i j, podlega systemowi 

monitorowania przewozu, o ile towary te są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, bez względu na przeznaczenie.> 
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3. Przez przesyłkę, o której mowa w ust. 2, rozumie się określoną ilość towarów tego samego 

rodzaju przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do 

jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu. 

4. Systemowi monitorowania[ drogowego] <przewozu> nie podlega przewóz towarów 

objętych: 

[1)   podkategoriami PKWiU: 

a)  19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

b)  20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 5 litrów, 

c)  20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów, 

d)  od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 

litrów, 

e)  20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 16 litrów;] 

2)   pozycjami CN: 

a)  2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 5 litrów, 

<aa) 2707 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,> 

b)  2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

c)  2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, 

d)  3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów, 

e)  3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów, 

<ea) 3814 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,> 

f)  3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie 

większych niż 16 litrów. 

5. Systemowi monitorowania[ drogowego] <przewozu> nie podlega przewóz towarów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2, w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów. 

6. Systemowi monitorowania [drogowego] <przewozu>nie podlega przewóz towarów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1-3: 

1)   przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 

1250, 1823 i 1948); 

2)   objętych: 
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a)  procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub 

wywozu, 

b)  powrotnym wywozem; 

3)   przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem 

systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60). 

7. Systemowi monitorowania [drogowego] <przewozu> nie podlega przewóz towarów, który 

nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający 

przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów, który zawiera w 

szczególności: 

1)   dane nadawcy towaru obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej nadawcy; 

3)   dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN [lub podkategorii PKWiU], ilości, masy brutto lub objętości 

towaru; 

4)   dane adresowe miejsca magazynowania towaru - wysyłki; 

5)   dane adresowe miejsca magazynowania towaru – przyjęcia [.] <;> 

<6) numer rejestracyjny środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, 

albo numer pociągu wraz z numerem pojazdu kolejowego bez napędu; 

7) datę wystawienia.> 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do przewozu towarów, o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

9. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi analizę ryzyka wystąpienia naruszeń 

przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego, związanego z przewozem towarów, dotyczącą zasadności objęcia 

określonego towaru systemem monitorowania [drogowego przewozu towarów], 

<przewozu> uwzględniając skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami lub skalę 

uszczupleń tych podatków. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych informacje o wynikach przeprowadzonych 

analiz i wnioskach z nich wynikających. 
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10. Systemowi monitorowania [drogowego towarów] <przewozu> nie podlega przewóz 

towarów dokonywany środkami transportu, używanymi przez: 

1)   Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   siły zbrojne państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego; 

3)   siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju; 

4)   Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO; 

5)   jednostki wielonarodowe, w tym Brygadę Litewsko-Polsko-Ukraińską; 

6)   podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) 

dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO 

(3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki 

NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE 

dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826); 

7)   Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego; 

8)   Centrum Szkolenia Sił Połączonych; 

9)   organy Krajowej Administracji Skarbowej; 

10)  Policję; 

11)  Służbę Więzienną; 

12)  Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Straż Graniczną; 

15)  Służbę Wywiadu Wojskowego; 

16)  Służbę Kontrwywiadu Wojskowego; 

17)  Agencję Wywiadu; 

18)  Państwową Straż Pożarną; 

19)  instytucje Unii Europejskiej; 

20)  przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne; 

21)  
( )

 Służbę Ochrony Państwa [.] <;> 

<22) dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o których 

mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195).> 

[11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1-3, których przewóz jest objęty 
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systemem monitorowania drogowego, wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub 

wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu 

systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.] 

<11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1–3a, których przewóz jest 

objęty systemem monitorowania przewozu, wraz ze wskazaniem masy, ilości, 

objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie 

podlega temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania 

uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.> 

 

Art. 4. 

1. Środkiem technicznym służącym monitorowaniu [drogowego] przewozu towarów jest 

rejestr zgłoszeń, zwany dalej "rejestrem". 

2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

3. Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który jest administratorem 

danych przetwarzanych w rejestrze w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

4. W rejestrze gromadzone są dane: 

1)   zawarte w zgłoszeniach, uzupełnieniach zgłoszeń i ich aktualizacjach; 

2)   dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 13. 

5. Dane przetwarzane w rejestrze są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia. 

6. Do danych gromadzonych w rejestrze nie stosuje się przepisu, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Art. 5. 

1. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot 

wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru 

zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer 

przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 
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2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "dostawą towarów", podmiot 

wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi 

odbierającemu. 

2. W przypadku dostawy towarów zgłoszenie zawiera: 

1)   planowaną datę rozpoczęcia przewozu; 

2)   dane podmiotu wysyłającego obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

3)   dane podmiotu odbierającego obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

4)   numer identyfikacji podatkowej podmiotu wysyłającego albo numer, za pomocą 

którego podmiot wysyłający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i 

usług albo podatku od wartości dodanej; 

5)   numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą 

którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i 

usług albo podatku od wartości dodanej; 

6)   dane adresowe miejsca załadunku towaru; 

7)   dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN [lub podkategorii PKWiU], ilości, masy brutto lub objętości 

towaru. 

3. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zgłoszenie 

zawiera: 

1)   planowaną datę rozpoczęcia przewozu; 

2)   dane podmiotu wysyłającego obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

3)   dane odbiorcy towaru obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 
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4)   numer identyfikacji podatkowej podmiotu wysyłającego albo numer, za pomocą 

którego podmiot wysyłający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i 

usług albo podatku od wartości dodanej; 

5)   w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów numer, za pomocą którego 

odbiorca towaru jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej; 

6)   dane adresowe miejsca załadunku towaru; 

[7)   dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości 

towaru.] 

<7) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności 

rodzaju towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru;> 

<8) numer zezwolenia albo pozwolenia uprawniającego do obrotu produktami 

leczniczymi oraz nazwę organu wydającego.> 

[4. W przypadku przewozu towaru, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik jest obowiązany 

przed rozpoczęciem przewozu towaru uzupełnić zgłoszenie o: 

1)   dane przewoźnika obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku 

od wartości dodanej; 

3)   numery rejestracyjne środka transportu; 

4)   datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru; 

5)   planowaną datę zakończenia przewozu towaru; 

6)   numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948), o 

ile są wymagane; 

7)   dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na 

terytorium kraju; 

8)   numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.] 

<4. W przypadku przewozu towaru, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik jest 

obowiązany przed rozpoczęciem przewozu towaru: 
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1) po drodze publicznej uzupełnić zgłoszenie o: 

a) dane przewoźnika obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 

b) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej, 

c) numery rejestracyjne środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, 

d) datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru, 

e) planowaną datę zakończenia przewozu towaru, 

f) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. 

poz. 12, 79, 138 i …), o ile są wymagane, 

g) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na 

terytorium kraju, 

h) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi; 

2) po krajowej sieci kolejowej uzupełnić zgłoszenie o: 

a) dane przewoźnika obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 

b) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo 

podatku od wartości dodanej, 

c) numer pociągu, 

d) numer pojazdu kolejowego bez napędu, 

e) datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru, 

f) planowaną datę zakończenia przewozu towaru, 

g) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na 

terytorium kraju, 

h) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.> 

5. W przypadku dostawy towarów podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o 

odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia 

towaru. 
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Art. 6. 

1. W przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium 

państwa trzeciego na terytorium kraju podmiot odbierający jest obowiązany, przed 

rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, przesłać do rejestru zgłoszenie, 

uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. 

2. Zgłoszenie zawiera: 

1)   dane podmiotu odbierającego obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

2)   dane nadawcy towarów obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

3)   numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą 

którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i 

usług albo podatku od wartości dodanej; 

4)   w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numer, za pomocą którego nadawca 

towarów jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej; 

5)   dane adresowe miejsca dostarczenia towaru; 

6)   dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN [lub podkategorii PKWiU], ilości, masy brutto lub objętości 

towaru. 

[3. W przypadku przewozu towaru, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik jest obowiązany 

przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju uzupełnić zgłoszenie o: 

1)   dane przewoźnika obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku 

od wartości dodanej; 

3)   numery rejestracyjne środka transportu; 

4)   miejsce i datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju; 

5)   planowaną datę zakończenia przewozu towaru; 
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6)   numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są wymagane; 

7)   numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.] 

<3. W przypadku przewozu towaru, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik jest 

obowiązany przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju: 

1) po drodze publicznej uzupełnić zgłoszenie o: 

a) dane przewoźnika obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 

b) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą 

którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od 

towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, 

c) numery rejestracyjne środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 

lit. a, 

d) miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, 

e) planowaną datę zakończenia przewozu towaru, 

f) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są 

wymagane, 

g) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu 

towarowi; 

2) po krajowej sieci kolejowej uzupełnić zgłoszenie o: 

a) dane przewoźnika obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 

b) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą 

którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od 

towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, 

c) numer pociągu, 

d) numer pojazdu kolejowego bez napędu, 

e) miejsce i planowaną datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju, 

f) planowaną datę zakończenia przewozu towaru, 
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g) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu 

towarowi.> 

4. Podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż 

w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. 

 

Art. 7. 

1. W przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na 

terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego przewoźnik jest 

obowiązany przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium 

kraju, zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia. 

[2. Zgłoszenie zawiera: 

1)   dane przewoźnika obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku 

od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać; 

3)   dane nadawcy towarów obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

4)   dane odbiorcy towarów obejmujące: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę, 

b)  adres zamieszkania albo siedziby; 

5)   datę i miejsce rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju; 

6)   miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju; 

7)   planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju; 

8)   dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju 

towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru; 

9)   numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi; 

10)  numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są wymagane; 

11)  numery rejestracyjne środka transportu.] 

<2. Zgłoszenie zawiera w przypadku: 
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1) przewozu po drodze publicznej: 

a) dane przewoźnika obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 

b) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług 

albo podatku od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać, 

c) dane nadawcy towarów obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 

d) dane odbiorcy towarów obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 

e) miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, 

f) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju, 

g) planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju, 

h) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności 

rodzaju towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru, 

i) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi, 

j) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są wymagane, 

k) numery rejestracyjne środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. 

a; 

2) przewozu po krajowej sieci kolejowej: 

a) dane przewoźnika obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 

b) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego 

przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług 

albo podatku od wartości dodanej, jeżeli jest obowiązany go posiadać, 

c) dane nadawcy towarów obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 
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d) dane odbiorcy towarów obejmujące: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– adres zamieszkania albo siedziby, 

e) miejsce i datę rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, 

f) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju, 

g) planowaną datę zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju, 

h) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności 

rodzaju towaru, pozycji CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru, 

i) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi, 

j) numer pociągu, 

k) numer pojazdu bez napędu.> 

<Art. 7a. 

Ze względu na specyfikę rodzaju przewozu, towarzyszące mu warunki techniczne, 

specyfikę przewozu danego towaru lub rodzaj transakcji podlegającej zgłoszeniu 

jednym zgłoszeniem można objąć więcej niż jedną przesyłkę w rozumieniu art. 3 ust. 3 w 

przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7. 

 

Art. 7b. 

1. W przypadku niektórych przewozów towarów może zostać wyłączony obowiązek 

przesłania do rejestru zgłoszenia lub obowiązek, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i 5, 

art. 6 ust. 3 i 4 lub art. 8 ust. 1, jeżeli ich realizacja jest szczególnie utrudniona, ze 

względu na specyfikę rodzaju przewozu, towarzyszące mu warunki techniczne, 

specyfikę przewozu danego towaru lub rodzaj transakcji podlegającej zgłoszeniu, 

a przedmiot danego obowiązku można zrealizować w inny sposób lub można od 

niego odstąpić ze względu na niskie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wynikające 

z tego zwolnienia. 

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

rozporządzenia, przypadki, w których przewóz towarów jest wyłączony z obowiązku 

przesłania do rejestru zgłoszenia lub obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i 5, 

art. 6 ust. 3 i 4 lub art. 8 ust. 1, lub warunki takiego wyłączenia, uwzględniając 

stopień obciążenia administracyjnego, skuteczność monitorowania przewozu 

towarów oraz ryzyko powstania uszczupleń w zakresie podatku od towarów i usług 

lub podatku akcyzowego. 
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Art. 7c. 

1. W przypadku niektórych towarów odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot 

odbierający i przewoźnik są obowiązani do wskazania lub uzupełnienia w zgłoszeniu 

dodatkowych danych, jeżeli dane te ze względu na specyfikę towaru lub przewozu 

towaru, lub obrotu tym towarem są przekazywane do innych organów na podstawie 

przepisów odrębnych oraz jest to konieczne do zapewnienia skuteczności 

monitorowania przewozu towarów. 

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

rozporządzenia, dodatkowe dane, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia skuteczności monitorowania przewozu towarów, specyfikę towaru, 

przewozu towarów lub obrotu tymi towarami.> 

 

Art. 9. 

1. Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia następują za pośrednictwem Platformy 

Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 

2. Podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik mogą przesyłać, uzupełniać i 

aktualizować zgłoszenia pod warunkiem, że są zarejestrowanymi użytkownikami 

Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 

3. Przesłanie, uzupełnienie i aktualizacja zgłoszenia przez przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika 

pociągają za sobą skutki dla reprezentowanego. 

4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga uwierzytelnienia na Platformie 

Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 

5. W przypadku niedostępności rejestru podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo 

przewoźnik, w zakresie swojej właściwości, przesyła do wyznaczonego organu Krajowej 

Administracji Skarbowej dokument zastępujący zgłoszenie, zawierający dane, o których 

mowa w art. 5-7, zwany dalej "dokumentem zastępującym zgłoszenie", i uzyskuje od 

właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzenie przyjęcia tego 

dokumentu. 

6. W przypadku niedostępności rejestru podmiot wysyłający albo podmiot odbierający jest 

obowiązany przekazać przewoźnikowi dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie 

przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób 

uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych 

Skarbowo-Celnych, uwzględniając potrzebę sprawnego przesyłania tych dokumentów 

oraz zapewnienia monitorowania [drogowego] przewozu towarów; 

2)   sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i 

przewoźników w przypadku niedostępności rejestru, uwzględniając konieczność 

zapewnienia przekazywania danych, o których mowa w art. 5-7, na potrzeby systemu 

monitorowania [drogowego] <przewozu>; 

<2a) przypadki, w których dokonywane jest zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną 

przesyłkę, uwzględniając stopień obciążenia administracyjnego, skuteczność 

monitorowania przewozu towarów oraz ryzyko powstania uszczupleń w zakresie 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego;> 

3)   organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w 

przypadku niedostępności rejestru, uwzględniając przygotowanie organizacyjne 

takiego organu; 

4)   wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z objaśnieniami, uwzględniając 

potrzebę ujednolicenia dokumentacji w przypadku niedostępności rejestru. 

 

Art. 10. 

1. Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających 

zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego 

zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo 

dokumentu, o którym mowa w art. 3 ust. 7. 

2. Przewoźnik, przed rozpoczęciem przewozu towaru, jest obowiązany przekazać 

kierującemu numer referencyjny, dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie 

przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokument, o którym mowa w art. 3 

ust. 7. 

3. Kierujący, w momencie rozpoczęcia przewozu towaru, jest obowiązany posiadać numer 

referencyjny, dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu 

zastępującego zgłoszenie albo dokument, o którym mowa w art. 3 ust. 7. 

4. W przypadku nieotrzymania przez kierującego numeru referencyjnego, dokumentu 

zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

albo dokumentu, o którym mowa w art. 3 ust. 7, kierujący jest obowiązany odmówić 

rozpoczęcia przewozu towaru. 

<5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do kierującego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b.> 

 

Art. 12. 

1. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z danych zgromadzonych w rejestrze oraz ich 

przetwarzania za pomocą telekomunikacyjnego urządzenia końcowego są: 

1)   w celu wykonywania kontroli przewozu towarów: 

a)  funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, 

b)  Policja, 

c)  Straż Graniczna, 

d)  Inspekcja Transportu Drogowego; 

2)   funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i pracownicy organów Krajowej 

Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego, wykonywania kontroli 

podatkowej lub kontroli celno-skarbowej[.] <;> 

3) Główny Inspektor Farmaceutyczny w zakresie niezbędnym do realizacji jego 

ustawowych zadań.> 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na nieodpłatne udostępnianie 

danych zgromadzonych w rejestrze, na wniosek: 

1)   organów Policji, 

2)   organów Inspekcji Transportu Drogowego, 

3)   organów Straży Granicznej, 

4)   Ministra Obrony Narodowej, 

5)   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

6)   Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych 

- jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań innych niż określone w 

ust. 1 pkt 1. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Wywiadu, 

Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

udostępnia nieodpłatnie dane z rejestru, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań. Dane z rejestru są przekazywane funkcjonariuszom tych organów bez 
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konieczności każdorazowego przedstawiania przez nich imiennego upoważnienia 

wydanego przez te organy, okazywanego wraz z legitymacją służbową. 

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia organom, o których mowa w ust. 3, 

dane z rejestru w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań oraz jednostka organizacyjna odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego będąca odbiorcą 

informacji spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie. 

 

<Art. 12a. 

1. Jeżeli w wyniku analizy danych w rejestrze stwierdzono, że przewóz towarów 

wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, odpowiednio 

podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik otrzymują wezwanie 

do przedstawienia środka transportu w czasie i miejscu, o których mowa 

odpowiednio w ust. 3 albo 4, przesłane wraz z numerem referencyjnym albo 

potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. 

2. Odpowiednio podmiot wysyłający i podmiot odbierający są obowiązani przekazać 

przewoźnikowi treść wezwania wraz z numerem referencyjnym albo 

potwierdzeniem aktualizacji danych w rejestrze. 

3. W przypadku przewozu towarów po drodze publicznej przewoźnik jest 

obowiązany przedstawić środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, 

w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu dostarczenia towaru lub w 

oddziale celnym urzędu celno-skarbowego zlokalizowanym najbliżej miejsca 

zakończenia przewozu na terytorium kraju w celu przeprowadzenia kontroli. 

4. W przypadku przewozu towarów po krajowej sieci kolejowej przewoźnik jest 

obowiązany przedstawić środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b, 

w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu wskazanym w zgłoszeniu w 

celu przeprowadzenia kontroli. 
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5. Przewoźnik powiadamia telefonicznie organ Krajowej Administracji Skarbowej 

wskazany w wezwaniu o planowanym dostarczeniu towaru do miejsca, o którym 

mowa odpowiednio w ust. 3 i 4.> 

Art. 13. 

1. Kontrola przewozu towarów polega na sprawdzeniu przestrzegania obowiązków w zakresie 

odpowiednio: 

1)   dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia; 

2)   zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym; 

3)   posiadania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i 

potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu, o 

którym mowa w art. 3 ust. 7. 

2. Kontrola obejmuje weryfikację danych zawartych w dokumentach okazanych przez 

kierującego oraz dokonanie oględzin towaru, w tym pobranie próbki towaru. 

<2a. W przypadku kontroli przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, objętych 

obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne, wymagających szczególnych warunków przechowywania, 

można skierować je w celu dokonania oględzin do hurtowni farmaceutycznej 

prowadzonej przez przedsiębiorcę, z którym Główny Inspektor Farmaceutyczny 

zawarł umowę, o której mowa w art. 37ay ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne.> 

3. Kontrolę przewozu towarów przeprowadzają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. 

4. Kontrolę przewozu towarów, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą również 

przeprowadzać: 

1)   funkcjonariusze Policji; 

2)   funkcjonariusze Straży Granicznej; 

3)   inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. 

5. Kierujący jest obowiązany w toku kontroli przewozu towarów, na żądanie funkcjonariusza 

Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusza Policji, funkcjonariusza Straży Granicznej oraz 

inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej "kontrolującym": 

1)   okazać wymagane prawem dokumenty związane z przewozem towaru; 
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2)   podać numer referencyjny właściwy dla dokonywanego przewozu towaru albo 

udostępnić dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu 

zastępującego zgłoszenie albo dokument, o którym mowa w art. 3 ust. 7; 

3)   umożliwić kontrolującemu wykonywanie czynności określonych w ust. 2. 

6. W toku kontroli przewozu towarów kontrolującemu przysługują uprawnienia określone w 

przepisach regulujących zakres działania kontrolującego. W celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania [drogowego] <przewozu> 

kontrolujący współpracują ze sobą przy wykonywaniu kontroli. Zakres i warunki 

współpracy kontrolujących określa porozumienie. 

<6a. W przypadku, o którym mowa w art. 12a ust. 4, kontrolę przeprowadza się w 

miejscu wskazanym w zgłoszeniu, uwzględniając specyfikę przewozów kolejowych w 

oparciu o rozkład jazdy pociągów, jeżeli zapewnione są wymogi bezpieczeństwa 

przeprowadzenia kontroli.> 

7. W przypadku: 

1)   stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli lub na żądanie kontrolowanego, 

2)   pobrania próbki towaru, 

3)   nałożenia zamknięć urzędowych 

- kontrolujący sporządza protokół. 

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

właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia sprawnego i skutecznego wykonywania czynności; 

2)   wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli przewozu towarów, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia prawidłowego dokumentowania czynności kontroli oraz 

jednolitości stosowanej dokumentacji. 

 

 

Art. 14. 

W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli przewozu towarów niedokonania zgłoszenia 

przewóz towarów może być kontynuowany po przesłaniu odpowiednio przez podmiot 

wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika zgłoszenia i uzyskaniu numeru 

referencyjnego, z wyjątkiem [art. 16 ust. 1] <art. 16 ust. 1 i 1a>. 
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Art. 15. 

1. Jeżeli w trakcie kontroli przewozu towaru stwierdzono, że towar nie odpowiada co do 

rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu w zgłoszeniu albo przewóz 

towarów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, na środek transportu lub towar mogą zostać 

nałożone zamknięcia urzędowe. 

2. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego, o którym mowa w art. 13 ust. 4, 

konieczności pobrania próbki lub nałożenia zamknięć urzędowych może on wezwać do 

dokonania tych czynności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. 

[3. W przypadku nałożenia zamknięć urzędowych przewoźnik jest obowiązany przedstawić 

środek transportu do oddziału celnego urzędu celno-skarbowego zlokalizowanego 

najbliżej miejsca zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju w celu usunięcia tych 

zamknięć.] 

<3. W przypadku nałożenia zamknięć urzędowych przewoźnik jest obowiązany 

przedstawić środek transportu organowi Krajowej Administracji Skarbowej 

wskazanemu w protokole kontroli, w dacie zakończenia przewozu towaru, w miejscu 

dostarczenia towaru lub miejscu zakończenia przewozu na terytorium kraju w celu 

usunięcia tych zamknięć. Przewoźnik powiadamia telefonicznie organ Krajowej 

Administracji Skarbowej wskazany w protokole kontroli właściwy do usunięcia 

zamknięć urzędowych o dostarczeniu towaru do miejsca dostarczenia towaru lub 

miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju.> 

4. W przypadku nałożenia na środek transportu zamknięć urzędowych pobiera się od 

przewoźnika kaucję w wysokości 1000 zł. 

5. Kaucję pobiera się w formie gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego 

zarachowania, lub za pomocą instrumentu płatniczego, jeżeli pobierający kaucję 

dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji transakcji płatniczych. 

6. W przypadku pobrania kaucji za pomocą instrumentu płatniczego przewoźnik ponosi 

koszty opłat i prowizji związanych z taką formą zapłaty. 

7. Kaucja jest przechowywana na nieoprocentowanym wyodrębnionym rachunku bankowym 

wyznaczonego urzędu skarbowego. 

8. Kaucję pobraną w formie gotówkowej przekazuje się na rachunek bankowy wyznaczonego 

urzędu skarbowego w terminie 3 dni roboczych od dnia pobrania kaucji. 

9. Kaucja pobrana: 
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[1)   w formie gotówkowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez 

przewoźnika,] 

<1) w formie gotówkowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy przewoźnika 

wskazany przez przewoźnika albo kierującego,> 

2)   za pomocą instrumentu płatniczego podlega zwrotowi na rachunek bankowy właściwy 

dla instrumentu płatniczego 

- w terminie 7 dni od dnia usunięcia zamknięć urzędowych, o którym mowa w ust. 3. 

10. Kaucja, o której mowa w ust. 4, nie podlega zwrotowi, w przypadku niedopełnienia przez 

przewoźnika obowiązku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od daty kontroli. 

Kaucja stanowi dochód budżetu państwa. 

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

urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji, uwzględniając 

przygotowanie organizacyjne i techniczne tego urzędu. 

 

Art. 16. 

1. Jeżeli w trakcie kontroli przewozu towarów: 

1)   ujawniono niedokonanie zgłoszenia, 

2)   nie zostanie przedstawiony przez kierującego numer referencyjny dla dokonywanego 

przewozu towaru, dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia 

dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokument, o którym mowa w art. 3 ust. 7 

[- środek transportu lub towar może zostać zatrzymany.] 

<– towar albo środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, wraz 

z towarem może zostać zatrzymany.> 

<1a. Jeżeli w trakcie kontroli przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych objętych 

obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne, ujawniono, że przewóz towarów jest dokonywany: 

1) bez dokonania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne, 

2) przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu, określonego w art. 37av ust. 3 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
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3) wbrew sprzeciwowi, o którym mowa w art. 37av ust. 3 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

– towar zatrzymuje się. 

1b. W przypadku przewozu towarów po krajowej sieci kolejowej towar może zostać 

zatrzymany w miejscu dostarczenia towaru na terytorium kraju.> 

[2. Zatrzymany środek transportu wraz z towarem jest kierowany albo usuwany do 

najbliższego wyznaczonego miejsca, które spełnia warunki przechowywania towarów 

będących przedmiotem przewozu.] 

<2. Zatrzymany towar albo środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, 

wraz z towarem jest kierowany albo usuwany do najbliższego wyznaczonego miejsca, 

które spełnia warunki przechowywania towarów będących przedmiotem przewozu.> 

<2a. W przypadku zatrzymania, o którym mowa w ust. 1a, towar albo środek 

transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, wraz z towarem jest kierowany do 

hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez przedsiębiorcę, z którym Główny 

Inspektor Farmaceutyczny zawarł umowę, o której mowa w art. 37ay ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.> 

3. Towar zatrzymuje się do czasu ustalenia, przez naczelnika urzędu celno-skarbowego 

właściwego ze względu na miejsce kontroli przewozu towarów, podmiotu posiadającego 

prawo do dysponowania towarem jak właściciel w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług i złożenia zgłoszenia. W przypadku nieustalenia 

podmiotu, który posiada prawo do dysponowania towarem jak właściciel, w terminie 60 

dni od dnia zatrzymania towaru, orzeka się przepadek towaru na rzecz Skarbu Państwa. 

4. Z wnioskiem o orzeczenie przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa występuje do sądu 

cywilnego naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce kontroli 

przewozu towarów. Do spraw o przepadek towaru stosuje się odpowiednio przepisy art. 

610
1
-610

5
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1822, z późn. zm.). 

5. W przypadku towarów łatwo psujących się termin, o którym mowa w ust. 3, wynosi 3 dni. 

6. W przypadku towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 1954), które 

wymagają szczególnych warunków przechowywania, termin, o którym mowa w ust. 3, 

może być skrócony, odpowiednio do właściwości towaru, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach lub umowach międzynarodowych. 
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<7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, kontrolujący przekazuje dokumenty z 

przeprowadzonej kontroli przewozu towarów Głównemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu. 

8. Do przechowywania i strzeżenia zatrzymanych produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, 

objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne, oraz ich przepadku, sprzedaży albo zniszczenia 

stosuje się przepisy rozdziału 2c tej ustawy.> 

 

<Art. 16a. 

1. Jeżeli uprawnienie do zatrzymania środka transportu wraz z towarem lub usunięcia, 

o którym mowa w art. 16 ust. 2, zbiega się z uprawnieniem do zatrzymania lub 

usunięcia środka transportu wraz z towarem określonym w przepisach innych 

ustaw, w pierwszej kolejności stosuje się przepisy ustawy. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przewozem drogowym 

towarów niebezpiecznych, mającym wpływ na bezpieczeństwo tego przewozu, w 

pierwszej kolejności stosuje się art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169). 

3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 217, art. 228 

oraz art. 308 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201).> 

 

Art. 17. 

1. Za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym 

miejscu pobiera się opłaty. 

2. Za opłaty, o których mowa w ust. 1, odpowiada solidarnie przewoźnik i podmiot 

obowiązany do złożenia zgłoszenia. 

3. Dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla wyznaczonego miejsca, do którego 

został skierowany lub usunięty środek transportu wraz z towarem, ustala, w drodze 

postanowienia, wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka 

transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu, osoby obowiązane do ich poniesienia 

oraz termin i sposób ich uiszczenia. 

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, służy zażalenie. 
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<5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do opłat stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 

z późn. zm.). 

6. W przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych objętych obowiązkiem, 

o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne, w zakresie opłat za ich przechowywanie i strzeżenie stosuje się 

przepisy rozdziału 2c tej ustawy.> 

[Art. 19. 

1. Dyrektor izby administracji skarbowej może powierzyć prowadzenie wyznaczonego miejsca 

innym podmiotom. 

2. Opłata za strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towarów w wyznaczonym 

miejscu, którego prowadzenie powierzono innemu podmiotowi, nie stanowi dochodu 

budżetu państwa.] 

<Art. 19. 

Dyrektor izby administracji skarbowej może powierzyć usuwanie towarów lub środka 

transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, wraz z towarem, lub prowadzenie 

wyznaczonego miejsca innym podmiotom.> 

 

Art. 20. 

[1. Opłatę za strzeżenie i przechowywanie środków transportu lub towarów w wyznaczonym 

miejscu uiszcza się na rzecz: 

1)   dyrektora izby administracji skarbowej, w przypadku gdy miejsce to prowadzi 

dyrektor izby administracji skarbowej; 

2)   podmiotu, któremu powierzono prowadzenie wyznaczonego miejsca, w przypadku gdy 

nie prowadzi go dyrektor izby administracji skarbowej.] 

<1. Opłatę za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towarów w 

wyznaczonym miejscu uiszcza się na rzecz dyrektora izby administracji skarbowej, o 

którym mowa w art. 17 ust. 3.> 

2. Wysokość stawki kwotowej opłat, o których mowa w art. 17 ust. 1, odpowiada średniej 

cenie rynkowej usług w zakresie usuwania, strzeżenia i przechowywania środków 

transportu lub towarów na obszarze właściwości danej izby administracji skarbowej. 
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3. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w art. 17 ust. 

1, za: 

1)   środek transportu: 

a)  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 476 zł; za każdą dobę 

przechowywania i strzeżenia - 39 zł, 

b)  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 594 zł; za 

każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 51 zł, 

c)  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 841 zł; za 

każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 73 zł, 

d)  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1239 zł; za każdą 

dobę przechowywania i strzeżenia - 133 zł, 

e)  przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1508 zł; za każdą dobę 

przechowywania i strzeżenia - 196 zł; 

[2)   towar - za usunięcie - 1508 zł; za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 4 zł za 1 

m
3
 albo 0,80 zł za 1 m

2
 powierzchni magazynowej.] 

<2) towar: 

a) za usunięcie – 1508 zł, 

b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 4 zł za 1 m3 albo 0,80 zł za 1 m2 

powierzchni magazynowej.> 

4. Maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 3, 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. 

[5. 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. 3, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 4, 

obowiązujące w następnym roku kalendarzowym, zaokrąglając je w górę do pełnych 

złotych, w terminie do dnia 1 grudnia danego roku.] 

<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 1 grudnia 

danego roku ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat, o których 

mowa w ust. 3, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 4, obowiązujące w 
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następnym roku kalendarzowym, zaokrąglając opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 

i pkt 2 lit. a, w górę do pełnych złotych, a opłaty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, 

w górę do pełnych dziesiątek groszy.> 

 

<Art. 20a. 

Do usuwania środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, wraz z towarem, 

przez funkcjonariuszy i inspektorów, o których mowa w art. 13 ust. 4, w zakresie 

nieuregulowanym ustawą stosuje się odpowiednio zasady i warunki określone w 

przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.> 

 

Art. 21. 

1. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 albo art. 6 ust. 1, 

odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną 

w wysokości 46% wartości [netto] <brutto> towaru przewożonego podlegającego 

obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 000 zł. 

2. W przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub 

objętości towarowi wskazanemu odpowiednio przez podmiot wysyłający albo podmiot 

odbierający w zgłoszeniu, odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający 

nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% różnicy wartości [netto] <brutto> towaru 

zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi 

zgłoszenia, nie niższej niż 20 000 zł. 

<2a. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 12a ust. 2 odpowiednio 

na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w 

wysokości 20 000 zł.> 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego albo podmiotu 

odbierającego lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu 

wysyłającego albo podmiotu odbierającego lub z urzędu, organ może odstąpić od 

nałożenia kary pieniężnej, [o której mowa w ust. 1 albo 2]  <o której mowa w ust. 1–

2a>, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3. 

Art. 22. 

1. W przypadku: 

1)   niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika, 
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2)   stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości 

towarowi wskazanemu przez przewoźnika w zgłoszeniu <,> 

<3) niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 3 i 4 oraz art. 15 ust. 3> 

- na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 20 000 zł. 

2. W przypadku gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dane, o których mowa w art. 5 ust. 

4 i art. 6 ust. 3, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości [5000 zł] <10 000 

zł>. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym, 

na wniosek przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, 

o której mowa w ust. 1 albo 2, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3. 

 

<Art. 22a. 

1. W przypadku niedostarczenia zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia towaru 

albo miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju na przewoźnika nakłada się 

karę pieniężną w wysokości 100 000 zł, o ile nie ustalono podmiotu, który nabył lub 

posiada te towary, lub nie ustalono miejsca zakończenia przewozu na terytorium 

kraju. 

2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem 

publicznym, na wniosek przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od 

nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3.> 

 

Art. 24. 

1. W przypadku gdy podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik: 

1)   nie wykona obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 

2)   zgłosi dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru 

- odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika nakłada się 

karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. 

<1a. W przypadku gdy towar był przewożony ze składu podatkowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i podatek akcyzowy oraz 

należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający a 

ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu i dotyczą zgłoszonych 

przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika danych innych niż 

dotyczące towaru, z wyjątkiem numeru rejestracyjnego środka transportu 
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- odpowiednio, na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika nakłada 

się karę pieniężną w wysokości 2000 zł.> 

2. Odstępuje się od nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w 

art. 8 ust. 1, jeżeli jego niedopełnienie wynikało z niedostępności rejestru. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, podmiotu 

odbierającego albo przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio 

podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika lub z urzędu, organ 

może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem 

art. 26 ust. 3. 

[Art. 25. 

Jeżeli nie można ustalić wartości netto przewożonego towaru podlegającego obowiązkowi 

zgłoszenia, za podstawę nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, 

przyjmuje się średnią wartość rynkową towaru na rynku krajowym, pomniejszoną o należną 

kwotę podatku od towarów i usług oraz kwotę podatku akcyzowego.] 

 

<Art. 25. 

Jeżeli nie można ustalić wartości brutto przewożonego towaru podlegającego 

obowiązkowi zgłoszenia, za podstawę nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 21 

ust. 1 i 2, przyjmuje się średnią wartość rynkową towaru na rynku krajowym.> 

 

Art. 26. 

[1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1, 

nakłada się w drodze decyzji.] 

<1. Karę pieniężną nakłada się w drodze decyzji.> 

2. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy dla miejsca kontroli 

przewozu towarów, z wyjątkiem art. 30. 

3. Organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli to odstąpienie: 

1)   nie stanowi pomocy publicznej albo 

2)   stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

udzieloną z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy, określonych w 

przepisach prawa Unii Europejskiej, albo 

3)   stanowi pomoc publiczną spełniającą warunki określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 4. 



- 33 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Rada Ministrów [określi] <może określić>, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki odstąpienia od nałożenia kar pieniężnych, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia zgodności z warunkami dopuszczalności udzielania pomocy państwa 

określonymi przepisami prawa Unii Europejskiej. 

5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

201 i 648). 

Art. 28. 

[1. Kara pieniężna nie może być nałożona, jeżeli od dnia niedopełnienia obowiązku, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 i 4, art. 6 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, upłynęło 5 lat.] 

<1. Kara pieniężna nie może być nałożona, jeżeli od dnia niedopełnienia obowiązku 

upłynęło 5 lat.> 

2. Obowiązek zapłaty kary pieniężnej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty. 

 

[Art. 30. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo 

kontroli celno-skarbowej naruszeń podlegających karze pieniężnej, o której mowa w art. 21 

ust. 1 albo 2, organ Krajowej Administracji Skarbowej, który ujawnił naruszenie, przekazuje 

dokumenty związane z ujawnionym naruszeniem naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu podlegającego 

karze.] 

<Art. 30. 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania podatkowego, kontroli 

podatkowej albo kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

poz. 1947, z późn. zm.), prowadzonych wobec podmiotu kontrolowanego lub strony 

postępowania, naruszeń podlegających zgodnie z ustawą karze pieniężnej organem 

właściwym do wymierzenia kary pieniężnej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego 

właściwy ze względu na siedzibę organu, który ujawnił naruszenie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, gdy naruszenia dotyczą podmiotów, które 

mają siedzibę na terytorium państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, albo 

nie można ustalić właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego do 
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nałożenia kary pieniężnej, organem właściwym do nałożenia kary pieniężnej jest 

wyznaczony naczelnik urzędu celno-skarbowego. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ Krajowej Administracji 

Skarbowej, który ujawnił naruszenie, przekazuje dokumenty związane z 

ujawnionym naruszeniem naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu do 

nałożenia kary pieniężnej. 

4. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, ustalono, że nie doszło do uszczuplenia 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, nie wszczyna się postępowania 

w sprawie o nałożenie kary pieniężnej. Przepisu ust. 3 nie stosuje się. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do przewoźników. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze 

rozporządzenia, naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 2, uwzględniając przygotowanie 

organizacyjne tego organu do prowadzenia postępowań w sprawach o nałożenie kary 

pieniężnej.> 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405) 

 

Art. 1. 

1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i 

przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

1a. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 

2. Do podstawowych zadań Policji należą: 

1)   ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra; 

2)   ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w 

miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania; 
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3)   inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

3a)  prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 1948); 

4)   wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

4a)  
(1)

 ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, z 

wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi 

Sprawiedliwości, wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

5)   nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie 

określonym w odrębnych przepisach; 

6)   kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z 

działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 

7)   współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, 

a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień 

międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

8)   gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 

9)   (uchylony); 

10)  prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez 

uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach 

linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA); 

11)  (uchylony). 

3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów 

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

4. Policja realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o [systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów] <systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów> (Dz. U. poz. 708). 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z 

późn. zm.) 

Art. 299. 
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§ 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; 

7)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

8)    komornikom sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z 

toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

8a)   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)   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)   
(207)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 
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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)  
(208)

 akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej; 

<14a) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu realizacji zadań ustawowych 

związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych;> 

15)  
(209)

 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; 

2)   organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; 

3)   
(210)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom 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: 



- 38 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 475) 

Art. 96. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł. 

§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach: 

1)   w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy, 

2)   naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego 

wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79 i 138), w których 

oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego lub 

Policji, 

3)    o czyny określone w art. 120 ust. 2, 6 i 8-10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem 

publicznym jest właściwy organ Straży Granicznej 

- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54-56 i art. 57a 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 i 310) można nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł. 

§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o [systemie monitorowania drogowego przewozu towarów] 

<systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów> (Dz. U. poz. 

708 oraz z 2018 r. poz. 138) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł. 



- 39 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie 

wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu 

mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1ba. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 9 

lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych popełnia w ciągu dwóch lat od 

dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy 

może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1bb. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę popełnia w ciągu dwóch lat 

od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1bc. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10 

stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy 

organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę 

w wysokości do 5000 zł. 

§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. 

poz. 12 i 317) można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby 

orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W 

sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu 

karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów 

postępowanie mandatowe jest dopuszczalne. 

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu 

karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając 

na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy 

uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób 

ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach. 
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz 

z 2018 r. poz. 12, 79 i 138) 

Art. 50. 

Do zadań Inspekcji należy:  

1)   kontrola: 

a)  przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w 

art. 4 pkt 22, 

b)  (uchylona), 

c)  przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

d)  (uchylona), 

e)  przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, 

f)  (uchylona), 

g)  wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem 

zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością 

ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych, 

h)  rodzaju używanego paliwa, 

i)  dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, 

j)  prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

k)  przestrzegania czasu pracy: 

–  przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, 

–  osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy 

drogowe na jego rzecz; 

2)   prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych 

czynności w niej przewidzianych, w sprawach: 

a)  licencji wspólnotowej, 

b)  zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz 

kabotażowy, 

c)  formularzy jazdy, 

d)  zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy, 
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e)  świadectw kierowcy, 

f)  certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10, 

g)  zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o których 

mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, 

h)  dotyczących spełniania lub niespełniania wymogu dobrej reputacji, o których mowa w 

art. 7d ust. 1-6, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2; 

3)   podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra 

właściwego do spraw transportu; 

4)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o [systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów] <systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów> (Dz. U. poz. 708). 

 

Art. 51. 

1. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w niniejszym rozdziale wykonują 

następujące organy: 

1)   Główny Inspektor Transportu Drogowego; 

2)   wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu 

drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika 

wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej 

administracji zespolonej. 

2. Organy wymienione w ust. 1 wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z 

kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność 

wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku 

budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich 

inspektoratów transportu drogowego. 

4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego kieruje działalnością wojewódzkiego 

inspektoratu transportu drogowego. 

[5. Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 pkt 1 w zakresie określonym 

w art. 68-75 wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej "inspektorami".] 

<5. Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 pkt 1 i 4 w zakresie 

określonym w art. 68–75 wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej 

„inspektorami”.> 
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6. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem 

właściwym jest: 

1)   Główny Inspektor Transportu Drogowego - w sprawach: 

[a)  określonych w art. 50 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy,] 

<a) określonych w art. 50 pkt 2–4,> 

b)  związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach 

krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, 

c)  związanych z kontrolą przestrzegania 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; 

[2)   wojewódzki inspektor - w pozostałych sprawach.] 

<2) wojewódzki inspektor – w pozostałych sprawach oraz w sprawach określonych w 

art. 50 pkt 4.> 

7. Główny Inspektor Transportu Drogowego może w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 

1 lit. a i b, upoważnić do działania w jego imieniu wojewódzkiego inspektora transportu 

drogowego. 

8. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w 

sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. 

 

Art. 56. 

1. Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze 

mandatów karnych: 

1)   zgodnie z przepisami ustawy; 

2)   za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

3)   w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

4)   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych; 

5)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 884 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 976); 
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7)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów 

cyfrowych. 

2. Inspektor ma prawo prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, 

kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed sądami 

powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od 

postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania 

Inspekcji Transportu Drogowego. 

[3.  Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 oraz w art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, 

pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, są przekazywane na 

wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.] 

<3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 oraz w art. 32 

ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów, pobierane przez organy Inspekcji Transportu 

Drogowego, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego.> 

 

Art. 82i. 

1. Dane, o których mowa w art. 82h, przekazują do ewidencji dla danych określonych w: 

1)   art. 82h ust. 1 - odpowiednio do swoich kompetencji: organy, o których mowa w art. 7 

ust. 2 i ust. 4 pkt 1, niezwłocznie po tym, jak decyzja w sprawie wydania, zmiany, 

zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub licencji wspólnotowej stała się ostateczna; 

2)   art. 82h ust. 2 - odpowiednio do swoich kompetencji: wojewódzcy inspektorzy 

transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Główny Straży 

Granicznej, [dyrektorzy izb celnych] <naczelnicy urzędów celno-skarbowych>, 

Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg, gdy decyzja o nałożeniu kary za 

naruszenie przepisów stała się wykonalna albo kiedy uprawomocnił się mandat karny 

bądź orzeczenie o nałożeniu kary; 

3)   art. 82h ust. 3 - odpowiednio do swoich kompetencji organ, o którym mowa w art. 16b 

ust. 1, gdy decyzja o stwierdzeniu niezdolności zarządzającego do kierowania 

operacjami transportowymi stała się ostateczna. 



- 44 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Przekazywanie danych do Rejestru odbywa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub środkami komunikacji 

elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru. 

3. W przypadku przekazywania danych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego przekazywane dane powinny być podpisane 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 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 i 1579). 

4. Dane przekazywane są do Rejestru przy użyciu formularzy elektronicznych 

udostępnionych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 

lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej w 

rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanej dalej "elektroniczną platformą usług 

administracji publicznej". 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzory formularzy elektronicznych, o 

których mowa w ust. 4. 

Art. 82j. 

1. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 1, z wyjątkiem pkt 17 lit. a i b oraz pkt 18 lit. a i b, są 

jawne i publicznie dostępne. 

2. Rejestr bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne 

informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru w zakresie jawnych i publicznie 

dostępnych danych, o których mowa w ust. 1. 

3. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 2 i 3, są udostępniane na wniosek: starostom, 

wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży 

Granicznej, [dyrektorom izb celnych] <naczelnikom urzędów celno-skarbowych>, 

Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg, sądom oraz Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania 

nałożonych na te organy zadań określonych w ustawie. Dane udostępnia się niezwłocznie 

w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. 

4. Dane zgromadzone w Rejestrze udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, udostępnianie danych z Rejestru odbywa się 

środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny 

Rejestru. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego powinien być podpisany przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzór elektronicznego formularza 

wniosku, o którym mowa w ust. 3, który udostępnia się na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej. 

8. Główny Inspektor Transportu Drogowego może zawierać z podmiotami, o których mowa 

w ust. 3, porozumienie o udostępnianiu im danych zgromadzonych w Rejestrze w drodze 

teletransmisji bez konieczności składania wniosku, jeżeli podmioty te spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają środki techniczne i organizacyjne umożliwiające odnotowanie w systemie 

teleinformatycznym Rejestru, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał; 

2)   specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnienie. 

9. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 8, wskazane zostaną rozwiązania techniczne i 

organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie poufności i 

rozliczalności w odniesieniu do udostępnionych danych. 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) 

 

Art. 36z. 

1. Podmiot odpowiedzialny oraz przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami 

leczniczymi są obowiązani zapewnić, w celu zabezpieczenia pacjentów, nieprzerwane 

zaspokajanie zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego 

produktami leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym 

produktami leczniczymi w ilości odpowiadającej potrzebom pacjentów. 

2. Podmiot odpowiedzialny przekazuje do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi informację o: 
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1)   każdym fakcie zwolnienia serii produktu leczniczego zamieszczonego w wykazie, [o 

którym mowa w art. 78a ust. 14] <o którym mowa w art. 37av ust. 14>, 

wprowadzanego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją 

o numerze, dacie ważności i wielkości serii, 

2)   każdym fakcie zbycia produktu leczniczego przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, aptece szpitalnej 

lub działowi farmacji szpitalnej, szpitalowi lub innemu przedsiębiorstwu podmiotu 

leczniczego, 

3)   stanach magazynowych produktów leczniczych, 

4)    planowanych dostawach produktów leczniczych, przeznaczonych do zbycia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z podaniem ilości opakowań jednostkowych 

oraz wskazaniem planowanego miejsca dostawy 

- w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2 pkt 1 lit. a-e i pkt 2-4. 

3. Podmiot odpowiedzialny jest obowiązany do przedstawienia innych informacji 

dotyczących dostępności produktu leczniczego związanych z informacjami określonymi 

w ust. 2 na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub organów Państwowej 

Inspekcji Farmaceutycznej, w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania żądania, 

w zakresie w nim określonym. 

4. Podmioty uprawnione do obrotu detalicznego produktami leczniczymi, przedsiębiorcy 

zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi i podmioty prowadzące 

jednostki, o których mowa w art. 36g ust. 1 pkt 18 lit. b, składają zamówienie na 

zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do produktów leczniczych o 

kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2-5, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych wykazem 

określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w 

formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami 

komunikacji elektronicznej. 

5. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, następuje niezwłocznie, w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami 

komunikacji elektronicznej. 

6. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
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wyrobów medycznych objętych wykazem określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zawiera uzasadnienie. 

7. Kopia odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych objętych wykazem,[ o którym mowa w art. 78a ust. 14] <o którym 

mowa w art. 37av ust. 14>, podmiot składający zamówienie przekazuje niezwłocznie 

Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, w formie elektronicznej lub pisemnej, 

przechowuje się przez okres trzech lat i udostępnia organom Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej na żądanie. 

9. W przypadku powzięcia przez Prezesa Urzędu lub Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego informacji o naruszeniu przez podmiot odpowiedzialny lub 

przedsiębiorcę zajmującego się obrotem hurtowym produktami leczniczymi obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do produktów leczniczych o kategorii dostępności, 

o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2-5, organy te niezwłocznie informują o tym fakcie 

ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Art. 37at. 

1. Organ zezwalający jest uprawniony do inspekcji lub kontroli działalności gospodarczej, na 

którą zostało wydane zezwolenie. 

2. Czynności w zakresie inspekcji oraz czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie 

upoważnienia wydanego przez organ zezwalający. 

3. Osoby upoważnione przez organ zezwalający do dokonywania inspekcji lub kontroli są 

uprawnione do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana 

działalność gospodarcza objęta zezwoleniem, w dniach i w godzinach, w których jest 

wykonywana lub powinna być wykonywana ta działalność; 

2)   żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych 

nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem 

inspekcji lub kontroli; 

3)   badania dokumentów odnoszących się do przedmiotu inspekcji lub kontroli; 
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4)   pobierania, w ramach inspekcji lub kontroli, próbek produktów leczniczych, w celu 

przebadania ich, przez upoważnioną jednostkę. 

4. Organ zezwalający może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia, w wyznaczonym terminie, 

stwierdzonych w toku inspekcji lub kontroli uchybień. 

5. Organ zezwalający może upoważnić do dokonywania inspekcji lub kontroli, o których 

mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w przeprowadzaniu inspekcji 

lub kontroli danego rodzaju działalności. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

6. Organ zezwalający jest uprawniony do przeprowadzenia niezapowiedzianej inspekcji lub 

kontroli działalności gospodarczej, na którą zostało wydane zezwolenie, jeżeli stwierdzi, 

że istnieje podejrzenie nieprzestrzegania wymogów określonych w ustawie. 

7. Jeżeli w następstwie inspekcji lub kontroli u przedsiębiorcy zajmującego się obrotem 

hurtowym lub wytwarzaniem produktów leczniczych organ zezwalający stwierdzi, że 

kontrolowany nie przestrzega procedur Dobrej Praktyki Dystrybucji lub Dobrej Praktyki 

Wytwarzania, informacje o ich nieprzestrzeganiu wprowadza do właściwej unijnej bazy 

danych. 

<8. Na wezwanie organu zezwalającego i w terminie przez niego wyznaczonym 

przedsiębiorca jest obowiązany przekazać dokumentację związaną z prowadzoną 

działalnością. Termin ustala się uwzględniając charakter dowodu, przy czym nie może 

on być krótszy niż 3 dni.> 

<Rozdział 2c 

Monitorowanie przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, których dostępność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest zagrożona 

 

Art. 37av. 

1. Przedsiębiorca 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; 

2) numer wydanego zezwolenia albo pozwolenia uprawniającego do obrotu 

produktami leczniczymi; 

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, nazwę 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 podlegających 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 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 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 innego przedsiębiorcy nie zgłasza zamiaru wywozu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli zamiar wywozu został zgłoszony przez przedsiębiorcę, 

w imieniu którego 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 informuje 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 7 dni od dnia dokonania 

wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. W przypadku wniesienia sprzeciwu przedsiębiorca 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. 

13. Po upływie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu przedsiębiorca 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 
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dotyczących dostępności 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. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany 

przekazać kopię zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przewoźnikowi, o którym 

mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. …). 

Kierujący, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o 

systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, jest 

obowiązany okazać kopię zgłoszenia w trakcie kontroli, o której mowa w art. 13 tej 

ustawy. 

17. 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. 

Art. 37aw. 

Czynność prawna polegająca na zbyciu produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, określonych w 

obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37av ust. 14, z naruszeniem przepisu art. 37av ust. 

1 jest nieważna. 

Art. 37ax. 

Wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, 

określonych w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37av ust. 14, wymaga zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów. 

Art. 37ay. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny zawiera umowę o strzeżenie i przechowywanie 

towarów zatrzymanych zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o 
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systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz dla celów 

dokonywania oględzin towaru, o których mowa w art. 13 ust. 2a tej ustawy, 

z przedsiębiorcą prowadzącym działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać zlecanie strzeżenia 

i przechowywania towarów zatrzymanych zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 

9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów podwykonawcom, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego wyrażonej na piśmie. 

 

Art. 37az. 

1. Za strzeżenie i przechowywanie towarów zatrzymanych zgodnie z art. 16 ust. 1a 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów pobiera się opłaty. 

2. Za uiszczenie opłaty odpowiada podmiot wysyłający w rozumieniu ustawy z dnia 9 

marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów. 

Art. 37aza. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłaty 

za strzeżenie i przechowywanie towarów zatrzymanych zgodnie z art. 16 ust. 1a 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów oraz termin i sposób ich uiszczania. 

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy zażalenie. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. 

 

Art. 37azb. 

Egzekucja należności pieniężnych, o których mowa w art. 37az, następuje w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

Art. 37azc. 
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1. Maksymalna wysokość stawki kwotowej opłat, o których mowa w art. 37az, za każdą 

dobę strzeżenia i przechowywania wynosi 150 zł za miejsce paletowe w powierzchni 

magazynowej. 

2. Maksymalna stawka kwotowa opłat, o której mowa w ust. 1, obowiązująca w danym 

roku kalendarzowym ulega zmianie w stopniu odpowiadającym aktualnym cenom 

rynkowym usług w zakresie strzeżenia i przechowywania produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych, ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie 

dostępnych danych rynkowych o kosztach świadczenia usług przechowywania przez 

przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznych. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalną stawkę 

kwotową opłat, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2, 

obowiązującą w następnym roku kalendarzowym, zaokrąglając ją w górę do pełnych 

złotych, w terminie do dnia 1 grudnia danego roku. 

Art. 37azd. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o 

systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, sąd, na 

wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego, orzeka: 

1) przepadek towarów zatrzymanych – jeżeli Główny Inspektor Farmaceutyczny 

stwierdził na podstawie dokumentów przedstawionych przez podmiot wysyłający 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów, a w przypadku powzięcia 

wątpliwości – także po przeprowadzeniu dodatkowego sprawdzenia, że towary te 

były transportowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej lub Dobrej Praktyki Wytwarzania; 

2) przepadek i zniszczenie towarów zatrzymanych, jeżeli: 

a) Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez podmiot wysyłający w rozumieniu ustawy z dnia 

9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów, a w przypadku powzięcia wątpliwości – także po przeprowadzeniu 

dodatkowego sprawdzenia, że zatrzymane towary były transportowane i 
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przechowywane niezgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 

lub Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

b) nie jest możliwe stwierdzenie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

na podstawie dokumentów przedstawionych przez podmiot wysyłający 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów, a w przypadku powzięcia 

wątpliwości – także po przeprowadzeniu dodatkowego sprawdzenia, że 

towary były transportowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami 

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej lub Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. W przypadku 

skierowania wniosku do rozpatrzenia na rozprawie, termin rozprawy należy 

wyznaczyć tak, aby mogła się ona odbyć w terminie miesiąca od dnia wpływu 

wniosku. 

3. Koszty zniszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi podmiot wysyłający w 

rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów. 

4. Koszty zniszczenia w wysokości odpowiadającej rzeczywistym wydatkom 

poniesionym na to zniszczenie ustala, w drodze postanowienia, naczelnik urzędu 

skarbowego. Przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

5. Do spraw o przepadek towaru przepisy art. 6101–6104 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 37aze. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie przekazuje prawomocne orzeczenie, 

o którym mowa w art. 37azd ust. 1, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu 

według miejsca przechowywania zatrzymanego towaru – do wykonania. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 37azd ust. 1 pkt 1, naczelnik urzędu 

skarbowego sprzedaje towary, których termin przydatności albo data ważności nie 

upłynęły, na rzecz podmiotów uprawnionych do prowadzenia obrotu tymi towarami, 

z zastrzeżeniem, że nabywcą nie może być ostatni właściciel tych towarów przed 

orzeczeniem ich przepadku. 
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3. Do chwili przekazania nabywcy towarów sprzedanych zgodnie z ust. 2 albo ust. 5, są 

one przechowywane z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

4. Sprzedaż towarów w przypadkach, o których mowa w ust. 5 oraz w art. 37azd ust. 1 

pkt 1, przez naczelnika urzędu skarbowego nie stanowi obrotu hurtowego. 

5. W przypadku konieczności zapewnienia dostępności pacjentom produktów 

leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 37av ust. 14, Główny 

Inspektor Farmaceutyczny składa, przed wydaniem orzeczenia, o którym mowa w 

art. 37azd ust. 1, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca 

przechowywania zatrzymanego towaru wniosek o dokonanie jego sprzedaży, na 

poczet grożącego przepadku. 

6. Naczelnik, o którym mowa w ust. 5, sprzedaje towary w trybie przepisów wydanych 

na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475 i 1954), z 

zastrzeżeniem, że nabywcą nie może być ich ostatni właściciel przed skierowaniem 

wniosku, o którym mowa w ust. 5. 

7. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 6, wpłaca się na 

rachunek depozytowy naczelnika urzędu skarbowego. 

 

Art. 37azf. 

Do zniszczenia produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych stosuje się odpowiednio przepisy wydane na 

podstawie art. 179a § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).> 

Art. 42. 

1. 
(1)

 Do obowiązków wytwórcy lub importera produktów leczniczych należy: 

1)   wytwarzanie lub import jedynie produktów leczniczych w zakresie objętym 

zezwoleniem, o którym mowa w art. 40, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 

50; 

2)   dystrybucja produktów leczniczych wytworzonych lub importowanych: 

a)  przedsiębiorcy prowadzącemu obrót hurtowy produktami leczniczymi wyłącznie w 

miejscu wskazanym w zezwoleniu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, 
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b)  podmiotom leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 

i całodobowe świadczenia zdrowotne, w tym szpitalom, 

c)   jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 

3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1371 i 1524), w zakresie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych 

koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny na potrzeby realizacji 

zamówienia, o którym mowa w art. 27 ust. 3 tej ustawy; 

3)   zawiadamianie na piśmie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, co najmniej 30 

dni wcześniej, o zamierzonej zmianie dotyczącej warunków wytwarzania lub importu 

produktu leczniczego, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o konieczności zmiany 

Osoby Wykwalifikowanej; 

4)   przesyłanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego: 

a)  aktualnej Dokumentacji Głównej Miejsca Prowadzenia Działalności, o której 

mowa w wymaganiach Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

b)  aktualnej pełnej listy wytwarzanych lub importowanych produktów leczniczych po 

otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 46 ust. 1, albo na każde żądanie 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego [;] <,> 

<c) aktualnej pełnej listy środków transportu, wraz z numerami rejestracyjnymi, 

wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem, z tym że 

w przypadku rozpoczęcia działalności po uzyskaniu zezwolenia przekazanie 

listy powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu pierwszej transakcji nie 

później niż po upływie 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia;> 

5)   przechowywanie próbek archiwalnych produktów leczniczych w warunkach 

określonych w pozwoleniu, przez okres dłuższy o jeden rok od daty ważności 

produktu leczniczego, nie krócej jednak niż trzy lata; 

6)   udostępnianie inspektorom do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego w celu przeprowadzenia inspekcji pomieszczeń, w których jest 

prowadzona działalność w zakresie wytwarzania lub importu produktu leczniczego, 

dokumentacji i innych danych dotyczących wytwarzania lub importu produktu 

leczniczego, a także umożliwienie pobrania próbek produktów leczniczych do badań 

jakościowych, w tym z archiwum; 

7)   umożliwianie Osobie Wykwalifikowanej wykonywania obowiązków, w tym 

podejmowania niezależnych decyzji w ramach uprawnień wynikających z ustawy; 
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8)   stosowanie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania; 

9)   stosowanie jako materiałów wyjściowych przeznaczonych do wytwarzania produktu 

leczniczego wyłącznie substancji czynnej, która: 

a)  została wytworzona zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

b)  była dystrybuowana zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną substancji czynnych; 

10)  sprawdzenie, czy wytwórcy i dystrybutorzy substancji czynnej wykorzystywanej w 

procesie wytwarzania produktu leczniczego przestrzegają wymagań Dobrej Praktyki 

Wytwarzania i wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych, przez 

przeprowadzanie audytów u wytwórców i dystrybutorów substancji czynnej, 

samodzielnie lub na podstawie umowy z podmiotem niezależnym zarówno od 

wytwórcy lub importera produktów leczniczych zlecających audyt, jak i od wytwórcy 

lub dystrybutora substancji czynnej, u których będzie przeprowadzony audyt; 

11)  zapewnianie, w oparciu o ocenę ryzyka, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 51b ust. 13 pkt 3, że substancje pomocnicze przeznaczone do 

wytwarzania produktów leczniczych zostały wytworzone zgodnie z Dobrą Praktyką 

Wytwarzania substancji pomocniczych; 

12)  informowanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz podmiotu 

odpowiedzialnego, a w przypadku importu równoległego także posiadacza pozwolenia 

na taki import, o każdym podejrzeniu lub stwierdzeniu, że produkty lecznicze objęte 

zezwoleniem na wytwarzanie lub import produktu leczniczego zostały sfałszowane; 

13)  sprawdzanie autentyczności i jakości substancji czynnej i substancji pomocniczych 

przeznaczonych do wytwarzania produktu leczniczego; 

14)  tworzenie i zarządzanie systemem baz, w którym są zawarte informacje dotyczące 

zabezpieczeń umożliwiających weryfikację autentyczności i identyfikacji produktów 

leczniczych, zgodnie z wymogami określonymi w aktach delegowanych przyjętych na 

podstawie art. 54a ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE. 

1a. Wytwórca lub importer produktów leczniczych może uzyskiwać substancję czynną: 

1)   z krajów trzecich, pod warunkiem posiadania wpisu do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, jako importer 

substancji czynnej lub 

2)   od podmiotów wpisanych do: 

a)  Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji 

Czynnych lub 
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b)  rejestru prowadzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo 

państwa, które zawarło porozumienie o wzajemnym uznawaniu inspekcji z 

państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym mają swoją siedzibę 

-   po sprawdzeniu, że podmiot jest wpisany do właściwego rejestru. 

2. Przy wytwarzaniu produktu leczniczego, ze stosowaniem jako wyrobu wyjściowego 

ludzkiej krwi, wytwórca obowiązany jest: 

1)   podejmować wszystkie niezbędne środki w celu zapobiegania przekazywania chorób 

zakaźnych; 

2)   przestrzegać ustaleń przyjętych w Polskiej Farmakopei lub w farmakopeach 

uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   przestrzegać w zakresie selekcji badania dawców krwi zaleceń Rady Europy i 

Światowej Organizacji Zdrowia; 

4)   używać jedynie krwi pochodzącej od osób, których stan zdrowia został określony 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. (uchylony). 

Art. 72. 

1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić 

wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. 

2. (uchylony). 

3. Obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, 

przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów 

leczniczych weterynaryjnych, będących własnością podmiotu dokonującego tych 

czynności albo innego uprawnionego podmiotu, posiadających pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pozwolenie, o którym mowa w art. 3 

ust. 2, prowadzone z wytwórcami lub importerami w zakresie wytwarzanych lub 

importowanych przez nich produktów leczniczych, lub z przedsiębiorcami zajmującymi 

się obrotem hurtowym, lub z aptekami lub zakładami leczniczymi dla zwierząt, lub z 
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innymi upoważnionymi podmiotami, z wyłączeniem bezpośredniego zaopatrywania 

ludności. 

3a. Wprowadzenie do obrotu hurtowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu 

leczniczego wymaga uprzednio powiadomienia: 

1)   podmiotu odpowiedzialnego o zamiarze przywozu produktu leczniczego; 

2)   Prezesa Urzędu. 

4. Obrotem hurtowym w rozumieniu ust. 3 jest wywóz produktów leczniczych z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywóz produktów leczniczych z terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

5. Hurtownie farmaceutyczne mogą również prowadzić obrót hurtowy: 

1)   wyrobami medycznymi, 

1a)  produktami leczniczymi przeznaczonymi wyłącznie na eksport, posiadającymi 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu inne niż określone w ust. 3, 

2)   środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

2a)  suplementami diety, w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

3)   środkami kosmetycznymi, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o 

kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475), z wyłączeniem kosmetyków przeznaczonych 

do perfumowania lub upiększania, 

4)   środkami higienicznymi, 

5)   przedmiotami do pielęgnacji niemowląt i chorych, 

6)   środkami spożywczymi zawierającymi w swoim składzie farmakopealne naturalne 

składniki pochodzenia roślinnego, 

7)   środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w medycynie, 

8)    produktami biobójczymi służącymi do utrzymywania higieny człowieka oraz 

repelentami lub atraktantami służącymi w sposób bezpośredni lub pośredni do 

utrzymywania higieny człowieka 

- spełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach. 

6. Hurtownie farmaceutyczne mogą prowadzić obrót hurtowy środkami zaopatrzenia 

technicznego przydatnymi w pracy szpitali, aptek oraz placówek, o których mowa w art. 

70 i 71. 

7. Hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych mogą prowadzić obrót 

hurtowy także: 
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1)   paszami, dodatkami paszowymi, premiksami; 

2)   środkami higienicznymi; 

3)   produktami biobójczymi; 

4)    wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi 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; 

5)   drukami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej; 

6)   wyrobami służącymi do identyfikacji zwierząt domowych w rozumieniu art. 4 pkt 22 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453); 

7)   wyrobami medycznymi w rozumieniu art. 2 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych, które mają zastosowanie w medycynie weterynaryjnej. 

8. Nie stanowi obrotu hurtowego: 

1)   (uchylony); 

2)    przyjmowanie i wydawanie, w tym przywóz z zagranicy i wywóz za granicę 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych na pomoc 

humanitarną, z wyłączeniem środków odurzających i substancji psychotropowych 

oraz zawierających prekursory kategorii 1, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na ich 

przyjęcie - pod warunkiem że produkty te będą spełniać wymagania określone 

odrębnymi przepisami; 

3)    przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie przez stacje sanitarno-

epidemiologiczne szczepionek zakupionych w ramach Programu Szczepień 

Ochronnych [.] <;> 

<4 sprzedaż przez naczelników urzędów skarbowych towarów w przypadkach, 

o których mowa w art. 37azd ust. 1 pkt 1.> 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie 

powinny spełniać produkty lecznicze będące przedmiotem pomocy humanitarnej, oraz 

szczegółowe procedury postępowania dotyczące przyjmowania i wydawania produktów 

leczniczych przeznaczonych na pomoc humanitarną. 

 

 

 

Art. 72a. 
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1. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są 

przetwarzane dane o obrocie: 

1)   produktami leczniczymi, 

2)   środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami 

medycznymi, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej 

ceny zbytu, 

3)   produktami leczniczymi sprowadzanymi w trybie art. 4, 

4)   środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonymi w 

trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. 2017 r. poz. 149 i 60) 

- dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zakres przekazywanych i przetwarzanych danych obejmuje: 

1)   dane identyfikujące odpowiednio produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, jeżeli dotyczy: 

a)  kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 

b)  numer serii, 

c)  unikalny kod, 

d)  datę ważności, 

e)  nazwę podmiotu odpowiedzialnego albo nazwę podmiotu uprawnionego do 

importu równoległego albo nazwę podmiotu działającego na rynku spożywczym, 

albo nazwę wytwórcy wyrobu medycznego lub jego autoryzowanego 

przedstawiciela, lub dystrybutora, lub importera, 

f)  kraj sprowadzenia, w przypadku produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu 

w trybie art. 4, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 

2)   liczbę opakowań jednostkowych będących przedmiotem transakcji i przesunięć 

magazynowych, wraz z jego określeniem, oraz liczbę opakowań jednostkowych na 

stanie magazynowym; 

3)   wartość netto zbytych opakowań jednostkowych bez uwzględnienia rabatów, 

upustów, bonifikat oraz wartość netto opakowań jednostkowych posiadanych na stanie 

magazynowym; 
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4)   dane identyfikujące zbywcy i nabywcy, z wyłączeniem danych dotyczących osób 

fizycznych nabywających produkty, o których mowa w ust. 1, w celach 

terapeutycznych, poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej: 

a)  firmę i adres, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo inne 

równoważne (z uwzględnieniem nazwy kraju), podmiotu posiadającego ustawowe 

uprawnienie do prowadzenia obrotu produktem leczniczym, środkiem 

spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym 

albo jego nabycia i stosowania w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 

b)  nazwę, jeżeli występuje, adres miejsca prowadzenia obrotu albo miejsca udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz, jeżeli dotyczy, identyfikator z Krajowego 

Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów 

Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i 

Zakładowych albo identyfikator z Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 

Farmaceutycznej albo numer księgi rejestrowej z Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą, 

c)  numer NIP lub REGON. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są raz na dobę. 

4. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi Główny 

Inspektor Farmaceutyczny zamieszcza informacje o zgłoszeniu lub uchyleniu sprzeciwu, 

[o którym mowa w art. 78a ust. 3] <o którym mowa w art. 37av ust. 3> , uwzględniając 

dane, [o których mowa w art. 78a ust. 2] <o którym mowa w art. 37av ust. 2>, z 

wyłączeniem numeru serii. 

Art. 78. 

1. Do obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu 

hurtowni farmaceutycznej należy: 

1)   zaopatrywanie się w produkty lecznicze wyłącznie od podmiotu odpowiedzialnego, 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów 

leczniczych lub przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na 

prowadzeniu obrotu hurtowego, po sprawdzeniu ważności odpowiedniego zezwolenia; 

1a)   w przypadku korzystania z pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, 

korzystanie tylko z pośrednictwa podmiotów zarejestrowanych przez właściwy organ 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym albo wpisanych w Krajowym Rejestrze Pośredników w Obrocie 

Produktami Leczniczymi; 

2)   posiadanie, w tym przechowywanie jedynie produktów leczniczych uzyskiwanych od 

podmiotów uprawnionych do ich dostarczania; 

3)    dostarczanie produktów leczniczych wyłącznie podmiotom uprawnionym, a w 

przypadku dostarczania produktów leczniczych do krajów trzecich - zapewnienie by 

produkty te trafiały wyłącznie do podmiotów uprawnionych do obrotu hurtowego lub 

bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tych krajach trzecich; 

4)   przestrzeganie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej; 

5)   zapewnienie stałych dostaw odpowiedniego asortymentu; 

6)    (uchylony); 

6a)  przekazywanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami 

Leczniczymi informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i 

przesunięciach magazynowych do innych hurtowni farmaceutycznych: 

a)  produktów leczniczych, 

b)  produktów leczniczych sprowadzonych w trybie art. 4, 

c)  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych, dla których wydana została decyzja o objęciu refundacją i ustaleniu 

urzędowej ceny zbytu, 

d)  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych 

w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia 

- w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2; 

6b)   przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa kwartalnych raportów 

dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi wraz ze 

strukturą tego obrotu; 

6c)   zgłaszanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego zamiaru, [o którym mowa w 

art. 78a] <o którym mowa w art. 37av>; 

6d)   przedstawianie innych informacji dotyczących dostępności produktu leczniczego 

związanych z informacjami określonymi w pkt 6a, na żądanie ministra właściwego do 
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spraw zdrowia lub organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w terminie 2 dni 

roboczych od momentu otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym; 

7)    prowadzenie ewidencji dokumentacji w zakresie nabywania i zbywania produktów 

leczniczych, zawierającej w odniesieniu do każdej transakcji dotyczącej produktów 

leczniczych nabytych, zbytych, przechowywanych lub będących przedmiotem 

pośrednictwa w obrocie, obejmującej: 

a)  nazwę, datę ważności i numer serii produktu leczniczego, 

b)  ilość produktu leczniczego, 

c)  nazwę i adres nabywającego lub zbywającego, 

d)  datę wystawienia faktury i jej numer, albo datę i numer wystawienia innego 

dokumentu potwierdzającego zaopatrzenie się w produkt leczniczy, jeżeli dotyczy; 

8)    przechowywanie dokumentów, o których mowa w pkt 6, oraz danych zawartych w 

ewidencji, o której mowa w pkt 7, przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku 

następującego po roku, w którym dokumenty te zostały wytworzone, oraz 

prowadzenie dokumentacji w taki sposób, aby można było ustalić, gdzie w 

określonym czasie znajdował się produkt leczniczy; 

9)   
(3)

 sprawdzanie zabezpieczeń, o których mowa w art. 54 lit. o dyrektywy 2001/83/WE, 

znajdujących się na opakowaniach produktów leczniczych, w celu weryfikacji 

autentyczności produktów leczniczych oraz identyfikacji opakowań zewnętrznych; 

10)   stosowanie systemu jakości określającego obowiązki, procesy i środki zarządzania 

ryzykiem związane z prowadzoną działalnością; 

11)   przekazywanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, Prezesowi Urzędu i 

właściwemu podmiotowi odpowiedzialnemu, a w przypadku produktu leczniczego 

weterynaryjnego - również Głównemu Lekarzowi Weterynarii, informacji o 

podejrzeniu sfałszowania produktu leczniczego; 

12)   niezwłoczne zawiadamianie na piśmie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a w 

przypadku hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych - 

Głównego Lekarza Weterynarii, o zmianie Osoby Odpowiedzialnej; 

13)   w przypadku zmiany danych określonych w zezwoleniu złożenie, w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia zmiany, wniosku o zmianę zezwolenia; 

14)   umożliwianie Osobie Odpowiedzialnej wykonywania obowiązków, w tym 

podejmowania niezależnych decyzji w ramach przypisanych uprawnień wynikających 

z ustawy [.] <;> 
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<15) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu pełnej 

aktualnej listy środków transportu, wraz z numerami rejestracyjnymi, 

wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem, z tym że 

w przypadku rozpoczęcia działalności po uzyskaniu zezwolenia przekazanie listy 

powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu pierwszej transakcji nie później niż 

po upływie 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia.> 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów 

uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, a 

minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w 

hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, uwzględniając 

w szczególności zakres prowadzonej działalności przez poszczególne podmioty. 

3. (uchylony). 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych 

przekazywanych w raportach, o których mowa w ust. 1 pkt 6b, sposób i format ich 

przekazywania, mając na celu zapewnienie jednolitości przekazywanych raportów oraz 

identyfikacji produktów leczniczych weterynaryjnych. 

 

[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: 

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, 
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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 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz właściwym organom celnym. Z chwilą 

publikacji sprzeciwu lub uchylenia sprzeciwu uznaje się go za skutecznie doręczony. 

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. 
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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. 

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. 
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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.] 

Art. 81. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznych 

produktów leczniczych weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii, cofa zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, jeżeli: 

1)   przedsiębiorca prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu; 

2)    przedsiębiorca [wbrew przepisom art. 78a] <wbrew przepisom art. 37av> dokonał 

wywozu lub zbycia: 

a)  bez uprzedniego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, 

b)  przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu [określonego w art. 78a ust. 3] 

<określonego w art. 37av ust. 3>,c)  wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego. 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznej 

produktów leczniczych weterynaryjnych - Główny Lekarz Weterynarii, może cofnąć 

zezwolenie, jeżeli przedsiębiorca: 

1)   pomimo uprzedzenia, uniemożliwia albo utrudnia wykonywanie czynności 

urzędowych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną; 

2)   przechowuje produkty lecznicze niezgodnie z warunkami dopuszczenia do obrotu; 

3)   nie rozpoczął prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie 4 miesięcy od 

dnia uzyskania zezwolenia lub nie prowadzi działalności objętej zezwoleniem przez 

okres co najmniej 6 miesięcy; 

4)   nie wypełnia obowiązków, o których mowa w art. 77 i art. 78 ust. 1; 

4a)   naruszył przepisy art. 36z w odniesieniu do produktów leczniczych objętych 

refundacją; 

5)   nie wystąpił z wnioskiem o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 

13; 

6)   prowadzi w hurtowni działalność inną niż określona w zezwoleniu oraz w art. 72 ust. 

5-7. 

3. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wygasa: 

1)   w przypadku śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane zezwolenie; 

2)   wykreślenia spółki z rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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3)    w przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności. 

4. Cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia następuje w drodze decyzji organu, który wydał 

zezwolenie na prowadzenie hurtowni. 

4a. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej nie podlega wygaśnięciu do czasu 

zakończenia postępowań kontrolnych lub administracyjnych. 

4b. Jeżeli w wyniku zakończonego postępowania kontrolnego lub administracyjnego 

zachodzą przesłanki do wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej, Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa zezwolenie; wygaśnięcia nie 

stwierdza się. 

4c. Główny Inspektor Farmaceutyczny w przypadku cofnięcia zezwolenia z przyczyn 

określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 4, może cofnąć zezwolenie na prowadzenie innych 

hurtowni farmaceutycznych prowadzonych przez przedsiębiorcę, któremu cofnięto 

zezwolenie. 

5. W razie uznania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w stosunku do 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy wydane przez właściwy organ 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub 3, 

powiadamia on niezwłocznie Komisję Europejską i właściwy organ innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym o tym fakcie oraz o podjętych decyzjach. 

 

Art. 108. 

1. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, zwana dalej "Inspekcją Farmaceutyczną", sprawuje 

nadzór nad: 

1)   warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i produktów leczniczych 

weterynaryjnych, 

1a)   warunkami wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnej, 

2)   jakością, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem 

produktów leczniczych weterynaryjnych, 

3)   obrotem wyrobami medycznymi, z wyłączeniem wyrobów medycznych stosowanych 

w medycynie weterynaryjnej 
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- w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia 

ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących 

się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach 

aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Organy Inspekcji Farmaceutycznej wydają decyzje w zakresie: 

1)    wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w 

przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie jest dopuszczony do 

obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)    wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w 

przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie odpowiada ustalonym 

dla niego wymaganiom jakościowym; 

3)   wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych 

towarów, którymi obrót jest niedozwolony; 

4)   udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia: 

a)  na prowadzenie apteki, 

b)  na wytwarzanie produktów leczniczych, 

c)  na obrót hurtowy produktami leczniczymi; 

4a)   wpisywania oraz skreślenia z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie 

Produktami Leczniczymi pośrednika w obrocie produktami leczniczymi; 

5)   skierowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do badań jakościowych; 

6)   (uchylony); 

7)   reklamy: 

a)  produktów leczniczych, 

b)  działalności aptek i punktów aptecznych; 

8)    sprzeciwu, [o którym mowa w art. 78a ust. 3] <o którym mowa w art. 37av ust. 3>. 

<4a. Do decyzji, o których mowa w ust. 4, wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 

i ust. 2 pkt 4a oraz art. 103 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 nie stosuje się art. 61 § 3 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451).> 

5. (uchylony). 
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Art. 115. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny: 

1)   ustala kierunki działania Inspekcji Farmaceutycznej; 

2)   koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich inspektorów 

farmaceutycznych; 

3)    może wydawać wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym polecenia dotyczące 

podjęcia konkretnych czynności w zakresie ich merytorycznego działania z 

zastrzeżeniem spraw objętych wydawaniem decyzji jako organu I instancji, a także 

może żądać od nich informacji w całym zakresie działania Inspekcji Farmaceutycznej; 

4)   pełni funkcje organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich inspektorów 

farmaceutycznych; 

5)   sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych; 

5a)  w ramach państwowych badań jakości produktów leczniczych sprawuje nadzór nad 

jakością produktów leczniczych znajdujących się w obrocie, z wyłączeniem 

produktów leczniczych weterynaryjnych; 

5b)   sprawuje nadzór nad warunkami obrotu hurtowego produktami leczniczymi i 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi; 

5c)   sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania, importu i dystrybucji substancji 

czynnej; 

6)   współpracuje z właściwymi inspekcjami farmaceutycznymi państw członkowskich 

Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w zbiorze procedur dotyczących inspekcji i wymiany 

informacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2003/94/WE; 

7)   (uchylony); 

8)   jest organem I instancji w sprawach określonych w ustawie; 

9)   wydaje decyzje, o których mowa w art. 108 ust. 4 pkt 1-3, pkt 4 lit. b i c, pkt 5, pkt 7 

lit. a i pkt 8; 

10)  przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia tygodniowy raport dotyczący 

dostępności produktów, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 6a; 

11)   dokonuje analizy skali, przyczyn i skutków braku dostępności do produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego, o których mowa w art. 95a ust. 1, w zakresie sprawowanego 
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nadzoru nad obrotem tych produktów, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych; 

12)   niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia analizę skali, 

przyczyn i skutków braku dostępności do produktu leczniczego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w 

art. 95a ust. 1, w zakresie sprawowanego nadzoru nad obrotem tych produktów [.] <;> 

<13) współpracuje i dokonuje wymiany informacji z organami, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów, w zakresie wynikającym z tej 

ustawy; 

14) podejmuje działania w związku z zatrzymaniem towaru, o którym mowa w art. 

16 ust. 1a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów; 

15) jest organem właściwym w zakresie składania wniosków o orzeczenie przepadku 

towarów zatrzymanych zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 

o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.> 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego: 

1)   informuje o przepisach krajowych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów 

leczniczych oraz o tym, że poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej i 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą stosować różne 

klasyfikacje produktów leczniczych i warunki ich dostarczania; 

2)   informuje o celu wspólnego logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 

2001/83/WE; 

3)   informuje o ryzyku związanym z produktami leczniczymi nabywanymi nielegalnie za 

pośrednictwem sieci Internet; 

4)   umieszcza hiperłącze do europejskiej strony internetowej związanej z oferowaniem 

produktów leczniczych w sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem sieci Internet, 

utworzonej przez Europejską Agencję Leków; 

5)   udostępnia wykaz aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych prowadzących 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. 
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Art. 127b. 

1. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na 

prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, [który wbrew przepisom art. 78a] <który wbrew 

przepisom art. 37av>: 

1)   dokonał wywozu lub zbycia: 

a)  bez uprzedniego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, 

b)  przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu, [określonego w art. 78a ust. 3] 

<określonego w art. 37av ust. 3>, 

c)  wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego; 

2)   nie poinformował Głównego Inspektora Farmaceutycznego o dokonanym wywozie 

lub zbyciu; 

3)   odmawia wykonania obowiązku zbycia produktu leczniczego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

<1a. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca, który wbrew przepisom art. 37at ust. 8 

nie przekazał na wezwanie organu zezwalającego określonej w wezwaniu 

dokumentacji. 

1b. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1a, wymierza się w wysokości od 10 000 zł do 

50 000 zł, uwzględniając okoliczności i zakres naruszenia przepisów ustawy oraz 

uprzednie naruszenie jej przepisów przez przedsiębiorcę.> 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1: 

1)   pkt 1, wymierza się w wysokości do 5% wartości rocznego obrotu netto nie mniejszej 

jednak niż dwukrotna wartość wywiezionych lub zbytych produktów bez uprzedniego 

zgłoszenia lub przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu, [określonego w art. 

78a ust. 3]  <określonego w art. 37av ust. 3> lub wbrew sprzeciwowi, 

2)   pkt 3, wymierza się w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł 

- uwzględniając okoliczności, zakres oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymierza się w wysokości 10 000 zł. 

<4. Do decyzji nakładających karę pieniężną, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się 

art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi.> 
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USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 

2418 oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 106. 

1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która: 

1)   ukończyła 21 lat; 

2)   posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii; 

3)   uzyskała orzeczenie: 

a)  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym, 

b)  psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym; 

4)   ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi; 

5)   posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej 

kategorii prawa jazdy. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3. 

[3.  Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami 

ochotniczych straży pożarnych.] 

<3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 

Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu 

Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 508) 

Art. 2. 

1. Do zadań KAS należy: 

1)   realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z 
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wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne 

organy; 

2)   realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem 

i wywozem towarów; 

3)   realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej; 

4)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów 

związanych z przywozem i wywozem towarów; 

5)   zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym 

wykonywaniu obowiązków celnych; 

6)   wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie 

zabezpieczenia należności pieniężnych; 

7)   prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa 

podatkowego i celnego; 

8)   wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia; 

9)   kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS w zakresie zadań KAS; 

10)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej 

zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

11)  przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

12)  badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków 

określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich 

podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności 

kantorowej; 

12a)   przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu art. 119zg 

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

201, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", i spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami 

skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej oraz nadzór nad 

wykonywaniem przez izbę rozliczeniową w rozumieniu art. 119zg pkt 3 Ordynacji 

podatkowej obowiązków, o których mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej; 

13)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców; 
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14)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z 

naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub 

ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii 

Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i 

wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę 

Celno-Skarbową; 

15)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258, art. 

270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 

20), zwanej dalej "Kodeksem karnym", w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie 

lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobieganie tym 

przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS; 

16)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w: 

a)  art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych, 

b)  art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, 

c)  art. 190, art. 222, art. 223 i art. 226 Kodeksu karnego, skierowanych przeciwko 

osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo 

funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich 

pełnieniem 

-   oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców; 

16a)   ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z 

przestępstwami, o których mowa w pkt 13-16 albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 

września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 oraz z 2018 r. 

poz. 201), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym"; 

[16a)]  <16b> wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o 

[systemie monitorowania drogowego przewozu towarów]  <systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów> (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 

138);> 
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17)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej 

regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw 

członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz 

prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT; 

18)  wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z 

zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia 

ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę 

konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i 

środków polityki handlowej; 

<18a) współdziałanie z innymi organami w zakresie ujawniania naruszeń przepisów 

dotyczących towarów objętych systemem monitorowania przewozu towarów;> 

19)  współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 

20)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Kontrolę celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonywaną w 

oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, art. 54 ust. 2 pkt 1 i 6-8, art. 62 ust. 5 pkt 

1 lit. a-c, e i f oraz art. 64 ust. 2, czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 

1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 

6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, oraz: 

1)   wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z 

przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, 

2)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów 

związanych z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-

skarbowych, 

3)   zadania wynikające z zakazu obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu 

paliw stałych niespełniających wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624 i 2290), 

[4)    zadania określone w ust. 1 pkt 14-16a oraz w art. 14 ust. 1 pkt 19 i art. 33 ust. 1 pkt 

15] 
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<4) zadania określone w ust. 1 pkt 14–16a i 16b w zakresie kontroli przewozu 

towarów, oraz w art. 14 ust. 1 pkt 19 i art. 33 ust. 1 pkt 15> 

- wykonują wyłącznie funkcjonariusze. 

2a. Zadania określone w ust. 1 pkt 14-16a wykonują również funkcjonariusze Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży 

Granicznej oddelegowani na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań 

służbowych w jednostkach organizacyjnych KAS. 

3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 14-16 organy KAS prowadzą postępowania 

przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 

201), zwanej dalej "Kodeksem postępowania karnego", albo ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z 

późn. zm.). 

<Art. 46a. 

Organy KAS współpracują z ministrem właściwym do spraw zdrowia i dokonują 

wymiany informacji, w tym danych objętych tajemnicą skarbową, oraz udostępniają 

nieodpłatnie te informacje, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 

Informacje te mogą być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 

na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zapisanych w 

edytowalnej formie elektronicznej.> 

 

Art. 62. 

1. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. 

2. Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. 

3. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne 

uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana 

na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. 

4. W zakresie kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, kontrolowanemu przysługuje w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-
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skarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. 

Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli 

celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych. 

5. Kontrole: 

1)   na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i 

przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie 

przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określone w art. 59, 

w przypadku kontroli: 

a)  przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z 

przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii 

Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących 

towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, 

b)  przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, 

przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich 

wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, 

magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i 

oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, 

c)  przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier 

hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, a także zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną 

koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem, 

d)  przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy 

miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o 

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

niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228), 

e)  rodzaju paliwa w zbiorniku środka przewozowego, 

f)  wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów 

podlegających ograniczeniom lub zakazom, 

<1a) przewozu towarów, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 

r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów,> 

2)   dokonywane poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (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 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432)), 
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3)   w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas 

rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania, 

4)   w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w 

art. 106, 

5)   w podmiotach innych niż określone w pkt 4, dotyczące zgłoszenia lub informacji 

przekazanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 lub art. 91 oraz 

gdy obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie wynika z przepisów prawa 

-   są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowej oraz stałego 

upoważnienia do wykonywania kontroli. 

6. Kontrole, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, b, e i f, wykonuje umundurowany 

funkcjonariusz, a legitymacja służbowa i stałe upoważnienie są okazywane wówczas na 

żądanie kontrolowanego. 

7. Do kontroli, o których mowa w ust. 5, przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

8. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   wskazanie kontrolujących przeprowadzających kontrolę celno-skarbową; 

4)   oznaczenie kontrolowanego; 

5)   wskazanie zakresu kontroli celno-skarbowej i przewidywany termin jej zakończenia; 

6)   podpis osoby udzielającej upoważnienia; 

7)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

[9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do stałych upoważnień, o których mowa w ust. 5.] 

<9. Przepis ust. 8 pkt 1–3 i 6 stosuje się do stałych upoważnień, o których mowa w ust. 

5.> 

10. W uzasadnionych przypadkach naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonać 

zmiany upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. 

11. W przypadkach innych niż określone w ust. 5 legitymację służbową okazuje się na 

żądanie kontrolowanego. 

12. Na żądanie osoby, która dysponuje towarem, środkiem przewozowym lub dokumentami 

podlegającymi sprawdzeniu, w toku kontroli celno-skarbowej okazuje się upoważnienie 

do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową. 

13. Czynności kontrolne wykonywane na przejściach granicznych, w oddziałach celnych 

urzędów celno-skarbowych lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez 



- 81 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

właściwy organ KAS wykonuje umundurowany funkcjonariusz wyposażony w znaki 

identyfikacji osobistej. 

14. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie 

bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej albo ratyfikowanych 

umów międzynarodowych, w tym przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, osoby 

uprawnione na podstawie porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych w zakresie przebywania upoważnionych przedstawicieli tej władzy 

w siedzibach naczelników urzędów celno-skarbowych oraz ich obecności w toku kontroli 

celno-skarbowej. 

15. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 9. 

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

wzory upoważnień do wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1 i 5, uwzględniając 

elementy upoważnienia określone w ust. 8, a także miejsca wykonywania czynności 

kontrolnych i ich charakter. 

Art. 67. 

1. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może zarządzić na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej konwój towarów w przypadku, gdy: 

1)   niemożliwe jest nałożenie zamknięć urzędowych, a zachowanie tożsamości towaru 

jest niezbędne do przestrzegania warunków procedury celnej, procedury zawieszenia 

poboru podatku akcyzowego lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że towar może 

zostać usunięty spod dozoru celnego, o którym mowa w przepisach celnych Unii 

Europejskiej; 

2)   istnieje uzasadnione podejrzenie, że towary nie zostaną dostarczone do urzędu celno-

skarbowego albo miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ KAS; 

3)   istnieje uzasadnione podejrzenie, że towary nie zostaną dostarczone do miejsca 

wskazanego w dokumencie towarzyszącym przesyłce; 

4)   kwota należności publicznoprawnych mogących powstać w związku z przewozem 

towarów podlegających kontroli jest wyższa niż kwota zabezpieczenia; 

5)   przewożone są towary, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem. 

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może zobowiązać przewoźnika, aby konwój lub 

określone czynności w ramach konwoju wykonywały wyspecjalizowane jednostki 

działające w zakresie ochrony osób lub mienia. 
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2a. Decyzję o zarządzeniu konwoju doręcza się kierującemu pojazdem. Decyzja jest 

natychmiast wykonalna. 

<2b. Do decyzji, o której mowa w ust. 2a, stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem art. 165 § 2 i art. 200 § 1.> 

3. Koszty konwoju ponoszą solidarnie: 

1)   przewoźnik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, realizującą 

usługę przewozu towaru; 

2)   nadawca towarów będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą 

wysyłki towaru będącego przedmiotem przewozu. 

 

<Art. 89a. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, dla wybranych towarów sposób pobierania próbek, uwzględniając 

metody określone w odpowiednich normach dla tych towarów.> 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12) 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 48 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Inspekcja jest powołana również do poboru opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłaty za 

przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. 

o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1057 oraz z 2018 r. poz. 12)."; 

2)   w art. 50 po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3c w brzmieniu: 

"3a)  pobór opłaty elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych; 
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3b)  pobór opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 

3c)  podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego 

poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów;"; 

3)   w art. 51: 

a)  w ust. 6 w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba-bc w brzmieniu: 

"ba)  związanych z poborem opłaty elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

bb)  związanych z poborem opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, 

bc)  związanych z podejmowaniem działań mających na celu wprowadzenie systemów 

elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów;", 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Główny Inspektor Transportu Drogowego może w sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 

1 lit. a-bb, upoważnić do działania w jego imieniu wojewódzkiego inspektora transportu 

drogowego.", 

c)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

"7a. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 7, Główny Inspektor 

Transportu Drogowego może przekazać wojewódzkiemu inspektorowi transportu 

drogowego środki finansowe na pokrycie kosztów powierzonych zadań."; 

Zmienia z dniem: 2018.01.18 zobacz 

Art. 4 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 16 pkt 2 nin. ustawy. 

4)   w art. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Zastępców Głównego Inspektora Transportu Drogowego powołuje minister właściwy do 

spraw transportu spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 

naboru, na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Minister właściwy do 

spraw transportu odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora, jego zastępców."; 

5)   w art. 54 w ust. 2: 

a)  pkt 11a otrzymuje brzmienie: 

"11a)  wykonuje zadania Inspekcji związane z poborem opłaty elektronicznej i kontrolą 

prawidłowości uiszczenia tej opłaty, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych;", 
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b)  po pkt 11a dodaje się pkt 11b i 11c w brzmieniu: 

"11b)  wykonuje zadania Inspekcji związane z poborem opłaty za przejazd autostradą, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 

11c)  wykonuje zadania Inspekcji związane z podejmowaniem działań mających na celu 

wprowadzenie systemów elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych 

systemów;"; 

6)   po art. 55 dodaje się art. 55a-55c w brzmieniu: 

"Art. 55a. 1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w 

przepisach odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 

ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679". 

2. Inspekcja przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

wyłącznie w przypadku, gdy: 

1)   zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania prowadzonego 

przez organ Inspekcji; 

2)   jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych, o 

których mowa w pkt 1; 

3)   z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych; 

4)   jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy są 

administratorami danych osobowych przetwarzanych na podstawie ust. 1. 

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 13-22 oraz 

art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 

do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji. 

5. Administrator, o którym mowa w ust. 3, informuje o ograniczeniach, o których mowa w 

ust. 4, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

6. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, ustala administrator, 

o którym mowa w ust. 3, zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie wynikają one z 

przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących terminów. 
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7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu. 

8. Administrator, o którym mowa w ust. 3, wdraża środki techniczne i organizacyjne w celu 

ochrony danych osobowych zgodnie z ust. 7. 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych administrator, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia wydaje w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o naruszeniu. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez organy Inspekcji 

postępowań odwoławczych od decyzji wydanych na podstawie ustawy oraz postępowań 

dotyczących tych decyzji prowadzonych na podstawie art. 145 § 1, art. 145a § 1, art. 145b 

§ 1, art. 154 § 1, art. 155, art. 156 § 1, art. 161 § 1, art. 162 § 1 i 2 oraz art. 163 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257). 

Art. 55b. 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Główny Inspektor Transportu 

Drogowego lub osoba przez niego upoważniona udostępnia nieodpłatnie, na podstawie 

pisemnego wniosku, dane, o których mowa w art. 55a ust. 1: 

1)   Policji, 

2)   Żandarmerii Wojskowej, 

3)   Straży Granicznej, 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

5)   Agencji Wywiadu, 

6)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

7)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

8)   Służbie Wywiadu Wojskowego, 

9)   prokuratorowi, 

10)  sądom, 

11)  Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej, 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie sprawy; 

2)   wskazanie okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych danych; 

3)   wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu. 
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3. Główny Inspektor Transportu Drogowego może wyrazić zgodę na udostępnienie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej danych, o których mowa w art. 55a ust. 1, 

podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-11, bez konieczności składania 

pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych 

zadań. 

4. Udostępnianie danych, o których mowa w art. 55a ust. 1, w sposób, o którym mowa w ust. 

3, następuje po złożeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-11, wniosku 

zawierającego: 

1)   wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu; 

2)   wskazanie osób uprawnionych do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1; 

3)   oświadczenie, że podmioty te posiadają: 

a)   urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie 

dane uzyskał, oraz 

b)   zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

niezgodnie z celem ich uzyskania. 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego udostępnia Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego dane, o których mowa w art. 55a ust. 1, w sposób, o którym mowa w ust. 

3, jeżeli jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będąca odbiorcą 

danych złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują weryfikacji danych, o których mowa w art. 

55a ust. 1, uzyskanych zgodnie z ust. 1 i 3, pod względem ich niezbędności dla realizacji 

ustawowych zadań danego podmiotu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, usuwając dane 

zbędne. 

7. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia na podstawie ust. 1 i 3 danych 

osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, chyba że podmiot, o 

którym mowa w ust. 1, jest ustawowo upoważniony do przetwarzania tych danych. 

Art. 55c. 1. W zakresie zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja 

może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych 

osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub 

samorządowe jednostki organizacyjne. 

2. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, administratorzy zbiorów danych, o 

których mowa w ust. 1, udostępniają Inspekcji przetwarzane w nich dane na podstawie 
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pisemnego wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wojewódzkiego 

inspektora lub osoby przez niego upoważnionej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   oznaczenie sprawy; 

2)   wskazanie zbioru danych, z którego te dane mają zostać udostępnione; 

3)   wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu. 

4. Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać z Głównym 

Inspektorem Transportu Drogowego lub wojewódzkim inspektorem pisemną umowę o 

udostępnianiu jednostkom organizacyjnym Inspekcji informacji zgromadzonych w 

zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych 

wniosków o udostępnienie danych, jeżeli jednostki te spełniają łącznie następujące 

warunki: 

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)   specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnianie. 

5. Do danych uzyskanych przez Inspekcję na podstawie ust. 1 przepisy art. 55a stosuje się."; 

[7)   w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 

9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, pobierane 

przez organy Inspekcji są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy właściwej 

jednostki organizacyjnej Inspekcji, obsługującej organ nakładający karę pieniężną w I 

instancji lub grzywnę.";] 

<3. Kary pieniężne oraz grzywny, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 32 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów, pobierane przez organy Inspekcji są przekazywane na wyodrębniony 

rachunek bankowy właściwej jednostki organizacyjnej Inspekcji, obsługującej organ 

nakładający karę pieniężną w I instancji lub grzywnę.> 

8)   w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Do pracowników Inspekcji: 

1)   zatrudnionych na stanowiskach inspektorów nie mają zastosowania przepisy art. 4 i art. 

97 ustawy, o której mowa w ust. 1; 
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2)   obsługujących Głównego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie realizacji zadań, 

o których mowa w art. 50 pkt 3a i 3b, niezatrudnionych na stanowiskach inspektorów nie 

ma zastosowania przepis art. 97 ustawy, o której mowa w ust. 1."; 

9)   po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu: 

"Art. 77a. 1. Czas pracy pracowników, o których mowa w art. 77 ust. 2, nie może przekraczać 

8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 

przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy. 

2. Do pracowników, o których mowa w art. 77 ust. 2, mogą być stosowane systemy czasu 

pracy: 

1)   zmianowy - na stanowiskach pracy, na których, ze względu na zakres i charakter zadań, 

jest wymagane wykonywanie pracy w systemie zmianowym; 

2)   podstawowy, w którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę - na 

pozostałych stanowiskach pracy. 

3. W zmianowym systemie czasu pracy pracę wykonuje się na zmiany trwające po 8 godzin 

na dobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może wprowadzić 

wykonywanie pracy na zmiany trwające po 12 godzin na dobę. 

4. W zmianowym systemie czasu pracy, o którym mowa w ust. 3: 

1)   zdanie pierwsze, pracownik nie może wykonywać pracy na więcej niż dziesięciu 

zmianach w porze nocnej w miesiącu kalendarzowym, 

2)   zdanie drugie, pracownik nie może wykonywać pracy na więcej niż ośmiu zmianach w 

porze nocnej w miesiącu kalendarzowym 

- chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy lub tym, że jego 

nieobecność mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji pracy u pracodawcy. 

5. Praca w godzinach nadliczbowych pracownika jest dopuszczalna ze względu na: 

1)   konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 

ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 

2)   konieczność wykonania rozpoczętych czynności kontrolnych, jeżeli nie mogą one zostać 

przerwane; 

3)   szczególne potrzeby pracodawcy. 

6. Praca w godzinach nadliczbowych następuje na polecenie pracodawcy. 

7. W zamian za czas pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi udziela się czasu 

wolnego od pracy w wymiarze o połowę wyższym albo może mu być przyznane 

wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% 
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wynagrodzenia. Udzielenie pracownikowi czasu wolnego nie może spowodować 

obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu 

pracy. 

8. O przyznaniu czasu wolnego od pracy albo dodatku, o których mowa w ust. 7, decyduje: 

1)   dyrektor generalny w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem - dla pracowników 

zatrudnionych w Głównym Inspektoracie; 

2)   wojewódzki inspektor - dla pracowników, o których mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1, 

zatrudnionych w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego. 

9. Liczba godzin nadliczbowych, za którą przyznano wynagrodzenie, nie może przekraczać: 

1)   7 godzin w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym; 

2)   14 godzin w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym; 

3)   21 godzin w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

10. Praca w niedzielę lub święto, w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej nie może 

być wykonywana przez: 

1)   pracownika będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej 

opieki, 

2)   pracownika opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia takiego nie korzysta 

drugie z rodziców lub opiekun, 

3)   pracownicę karmiącą dziecko piersią 

- bez ich zgody.". 

 

 

 

 

 


