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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 6 maja 2020 r. 

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 110) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471) 

 

<Art. 13haa. 

1. Minister właściwy do spraw transportu realizuje politykę państwa w zakresie opłaty 

elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, 278 i …). 

2. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do 

spraw transportu: 

1) określa kierunki rozwoju sieci dróg objętych poborem opłaty elektronicznej oraz 

opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z 

dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym; 

2) prowadzi analizy kierunków rozwoju sieci drogowej, stawek opłaty 

elektronicznej na poszczególnych drogach lub ich odcinkach, oraz wysokości 

stawek opłaty elektronicznej, mając na względzie politykę transportową państwa; 

3) prowadzi działalność analityczną i prognostyczną dotyczącą: 

a) zjawisk występujących w obszarze natężenia ruchu drogowego na podstawie 

danych z systemu opłat, o których mowa w ust. 1, w szczególności mających 

wpływ na przychody z ich tytułu, 

b) działania i rozwoju systemów poboru i kontroli prawidłowości uiszczenia 

opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej stosowanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie, w szczególności w Unii Europejskiej, 

oraz rozwiązań w nich wykorzystywanych; 
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4) realizuje lub koordynuje współpracę z innymi państwami oraz 

międzynarodowymi organami, organizacjami i instytucjami w zakresie opłat za 

korzystanie z infrastruktury drogowej; 

5) zapewnia uczestnictwo swojego przedstawiciela w posiedzeniach komitetów, o 

których mowa w art. 9c ust. 1 dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie 

niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 

20.07.1999, str. 42), zwanej dalej „dyrektywą 1999/62/WE”, i art. 5 ust. 1 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych 

we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 124, z późn. zm.
)
 – Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 856); 

6) ma prawo wnioskować o uczestnictwo przedstawicieli podmiotu pobierającego 

opłaty elektroniczne w posiedzeniach komitetów, o których mowa w pkt 5, jeśli 

jest to uzasadnione przedmiotem posiedzenia; 

7) przekazuje do Komisji Europejskiej informacje i dane dotyczące elektronicznego 

systemu poboru opłaty elektronicznej, zgodnie z art. 7h dyrektywy 1999/62/WE, 

oraz sprawozdania, o których mowa w art. 11 ust. 1 tej dyrektywy. 

3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 4–6, są podejmowane w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.> 

 

Art. 13hb. 

[1. Opłatę elektroniczną pobiera Główny Inspektor Transportu Drogowego.] 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

<1ba. Opłatę elektroniczną pobiera Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany 

dalej „Szefem KAS”.  

1bb. Opłata elektroniczna jest pobierana za pomocą systemu teleinformatycznego, 

zwanego dalej „Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS”.> 

[1c. Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z poborem opłaty elektronicznej 

oraz kontrolą prawidłowości jej uiszczenia może zlecić wyłącznie: 

1)   produkcję, dostawę, serwis i wymianę urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3; 
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2)   produkcję, dostawę, instalację, usuwanie, a także utrzymanie, serwis i wymianę 

urządzeń, o których mowa w art. 13o ust. 1, służących do poboru lub kontroli 

prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej; 

3)   produkcję, dostawę, utrzymanie, serwis i wymianę pojazdów służących do kontroli 

prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej; 

4)   świadczenie usług telekomunikacyjnych zapewniających wymianę danych pomiędzy 

urządzeniami i elementami elektronicznego systemu poboru opłat, a także innych 

usług towarzyszących, umożliwiających pobór opłaty elektronicznej lub kontrolę 

prawidłowości jej uiszczenia; 

5)   produkcję, dostawę, instalację oraz wdrożenie urządzeń i elementów elektronicznego 

systemu poboru opłat, w tym infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania, 

a także ich serwis i utrzymanie; 

6)    obsługę użytkowników elektronicznego systemu poboru opłaty elektronicznej, w tym 

w zakresie udostępniania urządzeń, o których mowa w art. 13 i ust. 3, oraz wnoszenia 

opłaty elektronicznej; 

7)    usługi doradcze, bankowe, płatnicze i ubezpieczeniowe.] 

1d. (uchylony). 

1e. (uchylony). 

[1f. W przypadku gdy do zamówienia, o którym mowa w ust. 1c, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych albo ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zastosowanie 

mają przepisy ust. 1g-1j. 

1g. Główny Inspektor Transportu Drogowego, udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 

1f, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu. 

1h. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1f, jest udzielane w sposób zapewniający 

przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia 

oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 

1i. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w ust. 1c, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli podmiot zainteresowany 
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wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zleceniem, o którym mowa w ust. 1c, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

1j. Główny Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o 

udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 1c, podając nazwę (firmę) albo imię i 

nazwisko podmiotu, któremu zlecono wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1c, 

albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.] 

[1k. Świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia lub wsparcia 

urządzeń i elementów systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty 

elektronicznej oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty, może być realizowane 

przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych, zwany dalej "Podmiotem Wyznaczonym".] 

<1k. Świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia, 

utrzymania lub wsparcia urządzeń i elementów Systemu Poboru Opłaty 

Elektronicznej KAS oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty, może być 

realizowane przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwany dalej „Podmiotem 

Wyznaczonym> 

1l. Podmiot Wyznaczony posiada przygotowanie techniczne oraz doświadczenie w zakresie 

projektowania, budowy, rozwoju, wdrażania lub utrzymania technologii 

teleinformatycznych. 

1m. Usługi, o których mowa w ust. 1k, Podmiot Wyznaczony wykonuje na rzecz Skarbu 

Państwa reprezentowanego przez [Głównego Inspektora Transportu Drogowego] 

<ministra właściwego do spraw finansów publicznych> . 

[1n. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć 

Podmiot Wyznaczony oraz określić zakres realizowanych przez niego usług, 

uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 1l, a także mając na względzie interes 

Skarbu Państwa oraz zapewnienie możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego 

stosowanego w elektronicznym systemie poboru opłaty elektronicznej do udostępniania 

danych osobowych w sposób określony w art. 55b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140). 
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1o. W przypadku gdy Podmiot Wyznaczony jest nadzorowany albo podlega ministrowi innemu 

niż minister właściwy do spraw transportu, rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1n, 

wydaje się w porozumieniu z właściwym ministrem.] 

<1n. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wyznaczyć Podmiot Wyznaczony oraz określić zakres realizowanych przez niego 

usług, uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 1l, a także mając na względzie 

interes Skarbu Państwa oraz zapewnienie możliwości wykorzystania Systemu 

Poboru Opłaty Elektronicznej KAS do udostępniania danych osobowych w sposób 

określony w art. 51a ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695 i …). 

1o. W przypadku gdy Podmiot Wyznaczony jest nadzorowany albo podlega ministrowi 

innemu niż minister właściwy do spraw finansów publicznych, rozporządzenie, o 

którym mowa w ust. 1n, wydaje się w porozumieniu z właściwym ministrem.> 

[1p. Podmiot Wyznaczony jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części usług, o 

których mowa w ust. 1k.] 

1r. [Główny Inspektor Transportu Drogowego zawiera z Podmiotem Wyznaczonym umowę, 

zwaną dalej "umową o świadczenie usług", która określa w szczególności:] 

<Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Podmiotem 

Wyznaczonym umowę, zwaną dalej „umową o świadczenie usług”, która określa w 

szczególności:> 

1)   szczegółowy przedmiot i zakres czynności realizowanych przez Podmiot 

Wyznaczony, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 1n; 

2)   harmonogram przygotowania lub wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony; 

3)   termin wykonania czynności; 

4)   obowiązki Podmiotu Wyznaczonego; 

5)   wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia na rzecz Podmiotu Wyznaczonego; 

6)   tryb kontroli wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony; 

7)   skutki nienależytego wykonania i niewykonania umowy. 

1s. Umowę o świadczenie usług finansuje się ze środków Krajowego Funduszu Drogowego 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 

[1t. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1r pkt 5, obejmuje uzasadnione koszty lub 

rozsądny zysk Podmiotu Wyznaczonego.] 
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<1t. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1r pkt 5, obejmuje uzasadnione koszty oraz 

rozsądny zysk Podmiotu Wyznaczonego.> 

2. Opłata elektroniczna stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego. 

3. (uchylony). 

[Art. 13he. 

Główny Inspektor Transportu Drogowego może wykorzystywać system teleinformatyczny 

stosowany w elektronicznym systemie poboru opłaty elektronicznej w celu udostępniania 

danych osobowych w sposób określony w art. 55b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym.] 

<Art. 13he. 

Szef KAS może wykorzystywać System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS w celu 

udostępniania danych osobowych w sposób określony w art. 51a ust. 3 ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.> 

 

<Art. 13hf. 

1. W związku z poborem opłaty elektronicznej Szef KAS gromadzi informacje i dane 

dotyczące elektronicznego systemu poboru opłaty elektronicznej w zakresie 

niezbędnym do wykonania przez ministra właściwego do spraw transportu 

obowiązku przekazania Komisji Europejskiej informacji i danych zgodnie z art. 7h 

dyrektywy 1999/62/WE. 

2. Informacje i dane gromadzone przez Szefa KAS obejmują w szczególności liczbę 

kilometrów przejechanych przez pojazdy, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, po 

drogach krajowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 

6, w podziale na poszczególne kategorie, o których mowa w art. 13ha ust. 3, i z 

uwzględnieniem różnicowania stawek opłaty elektronicznej ze względu na liczbę osi 

lub emisję spalin pojazdu samochodowego, w przypadku wprowadzenia takiego 

różnicowania zgodnie z art. 13ha ust. 7 pkt 1.> 

 

Art. 13i. 

1. Wprowadzane po dniu 1 stycznia 2007 r. systemy elektronicznego poboru opłat, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, oraz opłaty za przejazd autostradą, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
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Funduszu Drogowym, powinny wykorzystywać co najmniej jedną z następujących 

technologii: 

1)   lokalizację satelitarną; 

2)   system łączności ruchomej opartej na standardzie GSM-GPRS, zgodny z normami 

państw członkowskich Unii Europejskiej wdrażających normę GSM TS 03.60/23.060; 

3)   system radiowy do obsługi transportu i ruchu drogowego pracujący w paśmie 

częstotliwości 5,8 GHz. 

1a. Uiszczanie opłat za pomocą systemu elektronicznego poboru opłat, o którym mowa w ust. 

1, może następować z wykorzystaniem usługi EETS. 

1b. Uiszczanie opłat z wykorzystaniem usługi EETS nie ma wpływu na wysokość tych opłat. 

2. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat, o 

których mowa w ust. 1, są obowiązane umożliwiać świadczenie usługi EETS. 

3. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat 

powinny oferować urządzenia na potrzeby pobierania tych opłat do instalacji w pojazdach 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym. 

<3a. Na potrzeby poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty 

Elektronicznej KAS są stosowane urządzenia mobilne, zewnętrzne systemy 

lokalizacyjne oraz urządzenia pokładowe, wykorzystujące technologie 

pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. W celu poboru opłaty 

elektronicznej urządzenia pokładowe mogą być zapewnione przez Szefa KAS, w 

przypadku niewystarczającej ich dostępności. W przypadku wykorzystywania 

Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS przepisu ust. 3 nie stosuje się. 

3b. Dane geolokalizacyjne niezbędne do poboru opłaty elektronicznej, przekazywane z 

urządzenia, o którym mowa w ust. 3a, do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej 

KAS obejmują współrzędne geograficzne dotyczące położenia pojazdu 

samochodowego, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, 

azymut środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych. Dane 

geolokalizacyjne mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego podmiotu, z którym korzystający z dróg publicznych, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, zawarł umowę na obsługę zewnętrznego systemu 

lokalizacji albo urządzenia pokładowego. 
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3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację 

na temat wymogów technicznych przekazywania danych geolokalizacyjnych 

niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej, w szczególności specyfikację 

techniczną interfejsu, protokoły komunikacyjne i szyfrujące oraz sposób 

uwierzytelnienia komunikacji. 

3d. Szef KAS udostępnia nieodpłatne oprogramowanie przeznaczone do instalacji na 

urządzeniu mobilnym, o którym mowa w ust. 3a. 

3e. Szef KAS wydaje zgodę na przyłączenie systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w ust. 3b, do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS po 

przeprowadzeniu testów integracyjnych zakończonych wynikiem pozytywnym, 

potwierdzających poprawność danych i sposób ich przekazywania, zgodnie z ust. 3c. 

3f. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację 

na temat sposobu przeprowadzenia testów, o których mowa w ust. 3e.> 

4. (uchylony). 

4a. Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie, [o którym mowa w ust. 

3] <o którym mowa w ust. 3 i 3a> lub w art. 16l ust. 1, jest obowiązany do 

wprowadzenia do urządzenia prawidłowych danych o kategorii pojazdu, o której mowa w 

art. 13ha ust. 3, lub o liczbie osi pojazdu - w przypadku, o którym mowa w art. 13ha ust. 7 

pkt 1. 

<4aa. Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie mobilne albo 

urządzenie pokładowe jest obowiązany zapewnić działanie tego urządzenia 

mobilnego wraz z oprogramowaniem, o którym mowa w ust. 3d, albo urządzenia 

pokładowego. 

4ab. Kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu w przypadku gdy 

właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu w rozumieniu ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwany dalej „właścicielem, 

posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu”, nie wyposażył pojazdu w prawidłowo 

funkcjonujący zewnętrzny system lokalizacyjny, albo prawidłowo funkcjonujące 

urządzenie pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem, 

zapewniające przekazywanie tych danych.> 
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[4b. Właściciel pojazdu samochodowego oraz jego posiadacz są obowiązani do używania 

urządzenia, o którym mowa w ust. 3 lub w art. 16l ust. 1, zgodnie z jego przeznaczeniem.] 

<4b. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu są obowiązani do używania 

urządzenia, o którym mowa w ust. 3 i 3a lub w art. 16l ust. 1, zgodnie z jego 

przeznaczeniem.> 

<4c. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu są obowiązani wyposażyć pojazd 

samochodowy w prawidłowo funkcjonujący zewnętrzny system lokalizacyjny, albo 

prawidłowo funkcjonujące urządzenie pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z 

oprogramowaniem i zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych 

z tego urządzenia, przez okres przejazdu po drogach, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6.> 

5. Urządzenia, o których mowa w ust. 3, mogą być również wykorzystywane do innych celów 

w transporcie drogowym, pod warunkiem że nie prowadzi to do dodatkowych obciążeń 

użytkowników lub stworzenia dyskryminacji między nimi. Urządzenia mogą być 

połączone z zainstalowanym w pojeździe samochodowym tachografem. 

6. (uchylony). 

<Art. 13ia. 

1. W celu uiszczania opłaty elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty 

Elektronicznej KAS właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu, jest obowiązany 

dokonać rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną. Rejestracji nie 

dokonuje się w przypadku uiszczania opłaty elektronicznej z wykorzystaniem usługi 

EETS. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane: 

1) właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu; 

2) urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3a, w tym urządzenia mobilnego wraz 

z oprogramowaniem, o którym mowa w art. 13ia ust. 3d; 

3) pojazdów samochodowych, przyczep i naczep; 

4) dotyczące trybu wnoszenia opłaty elektronicznej oraz wnoszonego 

zabezpieczenia; 

5) korzystającego z drogi, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo 

użytkownikiem pojazdu. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony przez Szefa KAS w Systemie 

Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.  
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4. Szef KAS jest administratorem danych, w tym danych osobowych, przetwarzanych w 

Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. 

5. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu dokonując rejestracji, o której mowa 

w ust. 1, podaje: 

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, 

adres zamieszkania lub adres jego siedziby; 

2) numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny 

używany w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer, za pomocą którego 

właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby 

podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, a jeżeli nie został 

nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej 

niewykonującej działalności gospodarczej będącej właścicielem, posiadaczem 

albo użytkownikiem pojazdu oraz nazwę państwa, które ten dokument wydało; 

3) dane pojazdu samochodowego, w szczególności: 

a) numer rejestracyjny, 

b) określenie dopuszczalnej masy całkowitej, 

c) poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO), 

d) markę, 

e) model, 

f) rodzaje paliwa, 

g) rok produkcji, 

h) pojemność skokową silnika i maksymalną moc netto silnika, 

i) numer VIN; 

4) tryb wnoszenia opłaty elektronicznej oraz formę zabezpieczenia, jeżeli jest 

wymagane. 

6. Dokonując rejestracji, o której mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik 

pojazdu podaje dane, o których mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli dane te nie zostały 

zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub Centralnego Rejestru Danych 

Podatkowych, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

7. Dokonując rejestracji, o której mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik 

pojazdu dołącza: 
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1) odwzorowania cyfrowe dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w 

ust. 5 pkt 3, jeżeli dane te nie zostały zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów, 

o której mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym; 

2) odwzorowanie cyfrowe potwierdzenia złożenia zabezpieczenia w formie 

pieniężnej lub dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 4, jeżeli jest wymagane, oraz składa, nie później niż w 

następnym dniu roboczym po dokonaniu rejestracji, Szefowi KAS oryginał 

dokumentu potwierdzającego złożenie tego zabezpieczenia. 

8. Dokonując rejestracji, o której mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik 

pojazdu rejestruje urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3a, i uzyskuje numer 

referencyjny dla każdego zarejestrowanego urządzenia. 

9. Dokonanie rejestracji, o której mowa w ust. 1, wymaga uwierzytelnienia. 

10. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest obowiązany aktualizować dane 

zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż przed 

rozpoczęciem przejazdu po drogach, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13ha ust. 6. 

11. W razie stwierdzenia, że podane dane, o których mowa w ust. 5, wpływające na 

wysokość opłaty elektronicznej są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie są 

potwierdzone w złożonych dokumentach, Szef KAS usuwa zawarte w rejestrze 

uiszczających opłatę elektroniczną dane, o których mowa w ust. 2.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, opłatę elektroniczną nalicza się według 

najwyższej stawki określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6. 

13. Szef KAS zawiadamia bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem Systemu Poboru 

Opłaty Elektronicznej KAS, właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu o 

usunięciu danych, o których mowa w ust. 11.  

14. Na usunięcie danych, o którym mowa w ust. 11, właściciel, posiadacz albo 

użytkownik pojazdu może wnieść sprzeciw do Szefa KAS, w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 13. W przypadku uwzględnienia sprzeciwu 

przepisu ust. 12 nie stosuje się.  

15. W przypadku gdy urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3a, nie zapewniają 

prawidłowego przekazywania danych geolokalizacyjnych, urządzenia te są 

wykreślane z rejestru, o którym mowa w ust. 1.  
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16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, właściciel, posiadacz albo użytkownik 

pojazdu jest informowany o wykreśleniu urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 

3a, za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. 

17. Dane: 

1) o których mowa w ust. 2, są przechowywane przez 12 miesięcy, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu 

zaprzestał przejazdu po drogach krajowych lub ich odcinkach, na których 

pobiera się opłatę elektroniczną, 

2) geolokalizacyjne, są przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy licząc od dnia 

zakończenia danego przejazdu po drogach krajowych 

– chyba że przed upływem tego terminu wszczęte zostało postępowanie 

administracyjne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia, w którym te dane 

są niezbędne, w takim przypadku dane te są przechowywane do czasu 

zakończenia postępowania. 

18. Szef KAS dokonuje weryfikacji danych geolokalizacyjnych nie rzadziej niż raz na 3 

miesiące, usuwając zbędne dane. 

19. Rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje również korzystający z dróg, który nie 

jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu. Do korzystającego z 

dróg, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu 

przepisy: 

1)  ust. 1–18 stosuje się; 

2) art. 13i stosuje się odpowiednio. 

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

sposób uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych uwzględniając potrzebę 

zapewnienia przekazywania prawidłowych danych do rejestru, o którym mowa w 

ust. 1. 

Art. 13ib. 

1. Korzystający z dróg publicznych jest obowiązany przed rozpoczęciem przejazdu po 

drogach, o których mowa w art. 13ha ust. 1, uzupełnić rejestr, o którym mowa w art. 

13ia ust. 1, o: 

1) kategorię pojazdu, o której mowa art. 13ha ust. 3 lub liczbę osi pojazdu – w 

przypadku różnicowania, o którym mowa w art. 13ha ust. 7 pkt 1; 
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2) numery rejestracyjne przyczepy lub naczepy stanowiących zespół pojazdów z 

pojazdem, o którym mowa w art. 13ia ust. 5 pkt 3; 

3) numer referencyjny urządzenia wykorzystywanego w pojeździe, o którym mowa 

w art. 13ia ust. 8. 

2. Korzystający z dróg publicznych jest obowiązany, niezwłocznie aktualizować dane, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Korzystający z dróg publicznych jest obowiązany, po uzupełnieniu rejestru, o którym 

mowa w art. 13ia ust. 1, przekazać numer referencyjny, o którym mowa w art. 13ia 

ust. 8, kierującemu pojazdem samochodowym. 

4. W przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, o którym mowa w art. 13ia ust. 

8, kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu. 

 

Art. 13ic. 

1. W przypadku stwierdzenia przerwy trwającej dłużej niż 15 minut w nadawaniu 

sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych, o których mowa w art. 

13i ust. 3a, kierujący pojazdem samochodowym jest obowiązany do niezwłocznego 

zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce 

postojowej albo opuszcza niezwłocznie drogę, o której mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 13ha ust. 6. Wznowienie przejazdu po drodze, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6, kierujący pojazdem 

samochodowym może rozpocząć po przywróceniu sygnału pozycjonowania 

satelitarnego lub transmisji danych. 

2. W przypadku niedostępności Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, przepisu 

ust. 1 nie stosuje się.  

Art. 13id. 

1. Analizę danych gromadzonych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS może 

prowadzić wyznaczona jednostka sektora finansów publicznych lub instytuty 

badawcze, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284). 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Szefowi KAS na bieżąco wyniki analizy 

danych gromadzonych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. 

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

wyznaczyć jednostkę sektora finansów publicznych albo instytuty badawcze, o 
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których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, do 

dokonywania analizy danych z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz 

wskazać zakres danych podlegających tej analizie, uwzględniając przygotowanie 

techniczne wyznaczanego podmiotu i jego doświadczenie w analizie danych, w 

szczególności danych geolokalizacyjnych. 

4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 3, jest podmiotem, który jest 

nadzorowany przez ministra innego niż minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje się w porozumieniu z 

właściwym ministrem. 

Art. 13ie. 

1. Szef KAS udostępnia ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu realizacji 

jego ustawowych zadań, w tym kształtowania polityki transportowej, sieci dróg 

płatnych oraz stawek opłaty elektronicznej dane zgromadzone w Systemie Poboru 

Opłaty Elektronicznej KAS.  

2. Sposób udostępnia danych, o którym mowa ust. 1, określa porozumienie zawarte 

pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a Szefem KAS. 

3. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności: 

1) zakres przedmiotowy i rodzaje udostępnianych danych oraz terminy i tryb ich 

przekazywania;  

2) zakres informacji i danych gromadzonych zgodnie z art. 13hf. 

4. Szef KAS przekazuje corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do 

transportu informację dotyczącą poboru opłaty elektronicznej i funkcjonowania 

Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS za rok poprzedni.> 

 

Art. 13j. 

<1.> Przepisów art. 13i nie stosuje się do: 

1)   systemów opłat, których poboru nie dokonuje się środkami elektronicznymi; 

2)   systemów elektronicznych opłat, które nie wymagają instalowania w pojazdach 

samochodowych urządzeń na potrzeby poboru opłat; 

3)   systemów opłat wprowadzanych na drogach powiatowych i gminnych, w odniesieniu 

do których koszty dostosowania do wymagań wymienionych w art. 13i są 

niewspółmiernie wysokie do korzyści. 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<2. Do opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 

1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, pobieranej 

przez Szefa KAS, nie stosuje się przepisów art. 13i ust. 1, w przypadku poboru tej 

opłaty z wykorzystaniem technologii automatycznego rozpoznawania tablic 

rejestracyjnych oraz przepisów art. 13i ust. 3. 

3. Szef KAS w przypadku niewystarczającej dostępności urządzeń pokładowych, o 

których mowa w art. 13i ust. 3a, może w celu poboru opłaty, o której mowa w ust. 2, 

zapewnić ich dostępność.> 

Art. 13k. 

1. Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 

pkt 3, wymierza się karę pieniężną w wysokości: 

1)   500 zł - w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy; 

2)   1500 zł - w pozostałych przypadkach. 

2. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13i: 

1)   ust. 4a, 

2)   ust. 4b, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości 

- wymierza się karę pieniężną. 

<2a. Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13ia ust. 1 

– wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł. 

2b. Za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych, o których mowa w: 

1) art. 13ia ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 13ib ust. 1 pkt 2 

 – wymierza się karę pieniężną w wysokości 500 zł;  

2) art. 13ia ust. 5 pkt 3 i art. 13ib ust. 1 pkt 1 i 3 

 – wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.  

2c. Za niedołączenie dokumentów, o których mowa w art. 13ia ust. 7 

– wymierza się karę pieniężną w wysokości 1000 zł. 

2d. Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13ia ust. 10 i art. 13ib ust. 2 

– wymierza się karę pieniężną w wysokości 1000 zł.> 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, wymierza się w wysokości: 
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1)   250 zł - w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy; 

2)   750 zł - w pozostałych przypadkach. 

[4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, wymierza się właścicielowi 

pojazdu samochodowego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, a jeśli pojazdem jest 

zespół pojazdów to właścicielowi pojazdu złączonego z przyczepą lub naczepą. Jeżeli 

właściciel nie jest posiadaczem pojazdu to kary nakłada się na podmiot, na rzecz którego 

przeniesiono posiadanie tego pojazdu.] 

<4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 2a–2d, wymierza się 

właścicielowi albo posiadaczowi albo użytkownikowi pojazdu albo korzystającemu z 

drogi, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu.> 

5. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wymierza się kierującemu pojazdem 

samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3. 

6. Na podmiot, o którym mowa w: 

1)   ust. 4, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za poszczególne 

naruszenia, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 <i ust. 2a–2d> , dotyczące 

danego pojazdu samochodowego, 

2)   ust. 5, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za naruszenie, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1 

- stwierdzone w trakcie jednej doby. 

7. Za dobę, w rozumieniu ust. 6, uznaje się okres od godziny 0
00

 do godziny 24
00

 w danym 

dniu. 

8. Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie nakłada się jeśli naruszenie obowiązku 

uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, jest wynikiem 

naruszenia przez kierującego pojazdem samochodowym obowiązku, o którym mowa w 

art. 13i ust. 4a. 

<8a. Kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie 

przedpłaty, nie wymierza się, jeśli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS 

zostały przekazane dane geolokalizacyjne, a właściciel, posiadacz albo użytkownik 

pojazdu uiścił opłatę elektroniczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. 

Informacje o wysokości nieuiszczonej opłaty elektronicznej, są dostępne za 

pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. 
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8b. Przepisu ust. 8a nie stosuje się, jeśli do ujawnienia naruszenia doszło w wyniku 

kontroli, o której mowa w art. 13l, podczas przejazdu po drodze określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6. 

8c. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2a–2d, wymierza się w wysokości 500 zł, jeśli 

korzystający z dróg, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem 

pojazdu zgłosił do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną wyłącznie samochody 

osobowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.> 

9. Kary pieniężne, [o których mowa w ust. 1 i 2] <o których mowa w ust. 1–2d>, nakłada się 

w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Art. 13l. 

1. Do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w 

pojeździe urządzenia, [o którym mowa w art. 13i ust. 3] <o którym mowa w art. 13i ust. 

3 i 3a>, jeżeli jest ono wymagane, oraz urządzenia, o którym mowa w art. 16l ust. 1, a 

także nałożenia i pobierania kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k, jest uprawniony 

Główny Inspektor Transportu Drogowego. 

<1a. Główny Inspektor Transportu Drogowego może wykorzystywać przy kontroli 

prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej System Poboru Opłaty 

Elektronicznej KAS. Zasady dotyczące wykorzystywania Systemu Poboru Opłaty 

Elektronicznej KAS określa porozumienie zawarte pomiędzy Szefem KAS a 

Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. 

1b. Kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontrolę używanego 

w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3a, przy wykonywaniu swoich 

ustawowych zadań mogą przeprowadzać również funkcjonariusze Służby Celno-

Skarbowej. 

1c. Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, który w trakcie kontroli, o której mowa w 

ust. 1b, ujawni naruszenie, za które ustawa przewiduje karę pieniężną, przekazuje 

dokumenty z przeprowadzonej kontroli Głównemu Inspektorowi Transportu 

Drogowego. 

1d. W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor 

Transportu Drogowego jest upoważniony do dostępu do danych osobowych 

zawartych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.> 
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[2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

tryb, sposób i zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, uwzględniając technologię 

wykorzystaną w systemie elektronicznego poboru opłat elektronicznych.] 

<2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb, sposób i zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, wykonywanej 

przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, uwzględniając technologię 

wykorzystaną w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.> 

 

Art. 13m. 

1. Kary pieniężne, [o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2] <o których mowa w art. 13k ust. 

1–2d> , są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie nałożenia 

kary stała się ostateczna. Koszty związane z uiszczeniem kary pokrywa obowiązany 

podmiot. 

2. W przypadku gdy zostanie stwierdzona okoliczność uzasadniająca nałożenie kary 

pieniężnej, [o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 2] <o których mowa w art. 13k ust. 1–

2d> , na zagraniczny podmiot mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie, z 

którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy 

we wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika 

wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, osoba 

przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej 

karze pieniężnej. 

3. Kaucję pobiera się w formie: 

1)   gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, 

2)   bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej, przy czym koszty związane z autoryzacją 

transakcji i przekazem środków ponosi obowiązany podmiot, lub 

3)   przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie 

administracyjne w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, [o której mowa w art. 13k ust. 

1 lub 2] <o których mowa w art. 13k ust. 1–2d>, przy czym koszty przelewu ponosi 

obowiązany podmiot. 

4. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 3. 
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5. Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, 

[o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 2]  <o których mowa w art. 13k ust. 1–2d>, 

przekazuje kaucję: 

1)   na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 - w terminie 7 dni od dnia, w którym 

decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna; 

2)   na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił - w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o nałożeniu kary 

pieniężnej. 

6. W przypadku gdy wysokość nałożonej kary pieniężnej, [o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 

2] <o których mowa w art. 13k ust. 1–2d>, jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, 

do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 5 pkt 2. 

7. Jeśli w sytuacji, o której mowa w ust. 2, nie pobrano kaucji, osoba przeprowadzająca 

kontrolę kieruje lub usuwa pojazd, na koszt podmiotu obowiązanego, na najbliższy 

parking strzeżony, o którym mowa w art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym. 

8. W zakresie postępowania w związku z usuwaniem pojazdu stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

9. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po przekazaniu kaucji przez podmiot, o którym mowa 

w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 3. 

10. Jeżeli kara pieniężna, [o której mowa w art. 13k ust. 1 lub 2] <o których mowa w art. 

13k ust. 1–2d>, nie zostanie uiszczona lub pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w 

ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie nałożenia kary stała się ostateczna, 

stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) 

dotyczące egzekucji należności pieniężnych z ruchomości. 

 

Art. 13n. 

Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych,[o których mowa w art. 

13k ust. 1 i 2] <o których mowa w art. 13k ust. 1–2d>, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia 

upłynęło 6 miesięcy. 

<Art. 13na 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niedopełnienia obowiązku, o którym 

mowa w art. 13i ust. 4aa albo w art. 13ic ust. 1 
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– kierujący pojazdem samochodowym podlega karze grzywny w wysokości 1500 zł. 

2. Prawo do nakładania i pobierania kary grzywny w drodze mandatu karnego za czyn, 

o którym mowa w ust. 1, przysługuje inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego 

i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. 

3. Orzekanie w sprawie nałożenia kary grzywny, o której mowa w ust. 1, następuje w 

trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729).> 

 

Art. 13o. 

[1. W pasie drogowym dróg, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, Główny Inspektor 

Transportu Drogowego w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 13hb ust. 1 i 

art. 13l ust. 1, a także art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 

278), może instalować stacjonarne i przenośne urządzenia służące do poboru lub kontroli 

prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz poboru opłaty za przejazd 

autostradą, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi 

elementami wyposażenia. 

2. Instalacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób niepowodujący 

zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, po uzgodnieniu z zarządcą drogi 

warunków, jakie należy spełnić w tym zakresie. Uzgodnienie następuje w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia przekazania przez Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego propozycji tych lokalizacji urządzeń. 

3. Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się do zajęcia pasa drogowego przez Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego na cele związane z realizacją zadań, o których mowa 

w art. 13hb ust. 1 i art. 13l ust. 1, a także art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 

4. Zarząd drogi użycza Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego grunty w pasie 

drogowym na cele związane z instalacją urządzeń, o których mowa w ust. 1. Przepisów 

art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) nie stosuje się.] 

<1. W pasie drogowym dróg, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, w związku z 

realizacją zadań, o których mowa w art. 13hb ust. 1ba i art. 131 ust. 1, a także art. 

37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 



- 21 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

o Krajowym Funduszu Drogowym, Szef KAS może instalować stacjonarne i 

przenośne urządzenia służące do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty 

elektronicznej oraz poboru opłaty za przejazd autostradą, wraz z fundamentami, 

konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia. Czynności 

tych należy dokonać w porozumieniu z Głównym Inspektorem Transportu 

Drogowego.  

2. Instalacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób niepowodujący 

zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, po uzgodnieniu z zarządcą drogi 

warunków, jakie należy spełnić w tym zakresie. Uzgodnienie następuje w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia przekazania przez Szefa KAS propozycji 

lokalizacji tych urządzeń. 

3. Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się do zajęcia pasa drogowego przez Szefa KAS 

na cele związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 13hb ust. 1ba i art.131 

ust. 1, a także art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 

4. Zarząd drogi użycza Szefowi KAS grunty w pasie drogowym na cele związane z 

instalacją urządzeń, o których mowa w ust. 1. Przepisów art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782) nie stosuje się.> 

<5. Do Szefa KAS należy utrzymanie, serwis, przenoszenie, usuwanie i wymiana 

urządzeń, o których mowa w ust. 1. 

6. Szef KAS może zlecać w swoim imieniu innym podmiotom wykonywanie zadań, o 

których mowa w ust. 1 i 5. 

7. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 5, są finansowane z Krajowego Funduszu 

Drogowego.> 

Art. 16i. 

1. Dostawca EETS jest obowiązany: 

1)   w ramach świadczenia usługi EETS uiszczać opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 1 

pkt 3 i ust. 2, oraz opłatę za przejazd autostradą, naliczane za pomocą urządzenia, o 

którym mowa w art. 16l ust. 1; 

2)    niezwłocznie informować podmiot pobierający opłaty, z którym zawarł umowę, o 

której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 albo art. 16h pkt 1, o danych, w tym danych 

osobowych użytkownika EETS, koniecznych do realizacji tej umowy, w tym 
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dostarczonych użytkownikom EETS urządzeniach, o których mowa w art. 161 ust. 1, 

oraz przypisaniu tych urządzeń do pojazdu samochodowego i użytkownika EETS; 

3)   monitorować sposób świadczenia usługi EETS zgodnie z procedurami określonymi w 

planie zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 16e ust. 2 pkt 4; 

4)    współpracować z podmiotem uprawnionym do kontroli prawidłowości uiszczenia 

opłaty elektronicznej, [o którym mowa w art. 13l ust. 1] <o którym mowa w art. 13l 

ust. 1 oraz 1b> , w tym przekazywać temu podmiotowi dane osobowe użytkowników 

EETS naruszających obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 13i ust. 4a 

lub 4b, na zasadach określonych w umowie, o której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 albo 

art. 16h pkt 1; 

5)   udostępniać na swojej stronie internetowej informację o obsługiwanych obszarach 

EETS oraz warunkach zawierania umów o świadczenie usługi EETS z użytkownikami 

EETS; 

6)   niezwłocznie informować ministra właściwego do spraw transportu o zmianach 

dotyczących go danych i informacji zawartych w rejestrze EETS; 

7)   corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, składać ministrowi właściwemu do spraw 

transportu dokumenty, o których mowa w art. 16f ust. 4 i 5, oraz oświadczenie o 

zakresie prowadzonej działalności dotyczącej świadczenia usługi EETS za rok 

poprzedni, zawierające informację o obsługiwanych obszarach EETS, a także 

oświadczenie, że spełnia wymogi, o których mowa w art. 16e ust. 2 - w przypadku 

dostawcy EETS wpisanego do rejestru EETS; 

8)   niezwłocznie przekazywać ministrowi właściwemu do spraw transportu wnioski z 

oceny planu zarządzania ryzykiem, o których mowa w art. 16e ust. 4 - w przypadku 

dostawcy EETS wpisanego do rejestru EETS; 

9)   niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawieszenia albo zakończenia 

świadczenia usługi EETS, zgłosić ministrowi właściwemu do spraw transportu fakt 

zawieszenia albo zakończenia świadczenia usługi EETS - w przypadku dostawcy 

EETS wpisanego do rejestru EETS. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań, zamieszczając w nich klauzulę, o której mowa w 

art. 16f ust. 6, oraz dane, o których mowa w art. 16f ust. 7. 
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Art. 18. 

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy: 

1)   wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych; 

2)   realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych. 

2a)   nadzór nad przygotowaniem innych niż określone w pkt 2 dróg publicznych na 

potrzeby obrony państwa zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw 

transportu; 

2. Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również: 

1)   współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg; 

1a)  gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych; 

2)    przygotowanie dróg krajowych, których jest zarządcą, na potrzeby obrony państwa; 

2a)  nadzór nad przygotowaniem innych niż określone w pkt 2 dróg publicznych na 

potrzeby obrony państwa zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw 

transportu; 

3)   wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych; 

4)   współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami 

międzynarodowymi; 

5)   współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania 

infrastruktury drogowej; 

6)   zarządzanie ruchem na drogach krajowych; 

6a)  ochrona zabytków drogownictwa; 

7)   wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i 

eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym: 

a)  prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad płatnych, przygotowywanie 

dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko - na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o 

którym mowa w przepisach o ochronie środowiska, 

b)  współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania 

przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji 

gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony 

gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków, 
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c)  nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady i 

gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości, 

d)  opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i 

przeprowadzanie postępowań przetargowych, 

e)  (uchylona), 

f)  uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności 

z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych, 

g)  kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków 

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, 

h)  wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych przez 

ministra właściwego do spraw transportu; 

8)    (uchylony); 

8a)   (uchylony); 

9)    (uchylony); 

9a)   dostosowywanie autostrad płatnych do poboru opłat za przejazd autostradą zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. 

o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; 

[9b)   współpraca z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w zakresie 

dostosowania infrastruktury dróg krajowych do poboru opłaty elektronicznej oraz 

opłaty za przejazd autostradą;] 

<9b) współpraca z Szefem KAS w zakresie dostosowania infrastruktury dróg 

krajowych do poboru opłaty elektronicznej i kontroli oraz opłaty za przejazd 

autostradą;> 

10)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowy zawartej w trybie art. 6 ust. 1 tej 

ustawy. 

3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje Prezes Rady Ministrów, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek 

ministra właściwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

4. Minister właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad powołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 



- 25 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Minister właściwy do spraw transportu odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

5. Stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad może zajmować osoba, 

która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

6. Informację o naborze na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie 

urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

8. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza 

zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw transportu, liczący co najmniej 3 

osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych 

kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę 
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niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, 

oraz kompetencje kierownicze. 

9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 8, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

10. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 9, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

11. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw transportu. 

12. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

13. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

15. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

16. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

odpowiednio ust. 5-14. 
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Art. 40a. 

1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13f ust. 1, art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 

ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12, a także 

opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 są przekazywane 

odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony 

rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty pobierane 

przez partnera prywatnego, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz 

opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f ust. 1, stanowią przychody partnera 

prywatnego. 

1b. W przypadku powierzenia drogowej spółce specjalnego przeznaczenia pobierania opłat, o 

których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mogą one stanowić przychód tej spółki, jeżeli 

umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych 

spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi. 

[1c. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1 i 2 

są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego.] 

<1c. Kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1–2d są przekazywane na wyodrębniony 

rachunek pomocniczy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.> 

<1ca. Opłaty elektroniczne oraz kary grzywny, o których mowa w art. 13na ust. 1, są 

przekazywane na wyodrębniony rachunek pomocniczy urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Szef KAS przekazuje wpłacone 

opłaty elektroniczne i kary grzywny na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.> 

1d. Środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie 

płatnego parkowania, w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat, oraz środki z opłat 

dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1, pobranych z tytułu nieuiszczenia opłaty, o 

której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, gmina przeznacza wyłącznie na sfinansowanie 

poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury 

pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie. 

1e. Środki, o których mowa w ust. 1d, gmina gromadzi na wydzielonym rachunku. 

2. (uchylony). 

3. Środki z opłat i kar pieniężnych, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, oraz środki z 
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kar, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego, o którym mowa w ust. 1c, są przekazywane w terminie dwóch 

dni roboczych następujących po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek 

Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg 

krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup 

urządzeń do ważenia pojazdów. 

4. Środki z opłat elektronicznych są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu 

Drogowego. 

5. [Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:> 

1)   tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w tym tryb 

dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych, 

2)   tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych, [o których 

mowa w art. 13k ust. 1 i 2] <o których mowa w art. 13k ust. 1–2d>, na rachunek 

Krajowego Funduszu Drogowego, 

3)   przypadki, w których ustanawiane jest zabezpieczenie należności z tytułu opłat 

elektronicznych, oraz formę i sposób jego ustalania, 

[4)   wysokość kaucji za wydawane korzystającemu z drogi publicznej urządzenie, o 

którym mowa w art. 13i ust. 3] 

- mając na uwadze sprawny pobór opłat elektronicznych od użytkowników, efektywną 

obsługę i zabezpieczenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym, oraz technologię wykorzystaną w systemie 

elektronicznego poboru opłat elektronicznych, a także uwzględniając koszty 

urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3. 

 

Art. 40d. 

1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i 

art. 40 ust. 3, opłat wynikających z umów zawieranych zgodnie z art. 22 ust. 2 oraz kar 

pieniężnych, [o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2] <o których mowa w art. 13k ust. 1–

2d>, art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12, pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie. 
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2. Opłaty, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie, opłaty, o których mowa w art. 13f ust. 1, oraz kary pieniężne, 

[o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2], art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12, wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w 

ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w art. 13f ust. 1, art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 

ust. 3, oraz kar pieniężnych, [o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2] , art. 29a ust. 1 i 2 i art. 

40 ust. 12, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od ostatniego dnia roku 

kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278) 

 

Art. 37a. 

1. Za przejazd autostradą, po dostosowaniu jej do poboru opłat, pobierane są opłaty za 

przejazd. 

1a. Opłaty za przejazd autostradą może pobierać: 

[1)    Główny Inspektor Transportu Drogowego;] 

<1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany dalej „Szefem KAS”> 

2)   drogowa spółka specjalnego przeznaczenia na warunkach określonych w umowie, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 

specjalnego przeznaczenia lub wykonawca, o którym mowa w art. 9 ust. 3 tej ustawy; 

3)   spółka, z którą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka 

specjalnego przeznaczenia zawarli umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie 

eksploatację autostrady, na warunkach określonych w tej umowie. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Podmioty, o których mowa w ust. 1a, są obowiązane podejmować działania zapewniające 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym w szczególności w przypadku zwiększenia 

natężenia ruchu drogowego. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
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lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa podmioty, o 

których mowa w ust. 1a, mogą odstąpić od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej 

odcinkiem. 

4b. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu 

do podmiotu, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego 

bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę dnia, kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu. 

5. Opłatę za przejazd autostradą ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki 

opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu. 

5a. Kwotę opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w ust. 5, zaokrągla się w ten sposób, 

że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 5 groszy pomija się a końcówkę kwoty 

wynoszącą 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy. 

6. Ustala się następujące kategorie pojazdów w celu określenia stawek opłat za przejazd 

autostradą: 

1)   kategoria 1 - motocykle; 

2)   kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 tony; 

3)   kategoria 3 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 

tony i poniżej 12 ton; 

4)   kategoria 4 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 

ton; 

5)   kategoria 5 - autobusy. 

Art. 37ab. 

1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podmioty, o których mowa w art. 37a ust. 1a, 

lub osoby przez nie upoważnione, na podstawie pisemnego wniosku, udostępniają 

nieodpłatnie dane osobowe przetwarzane w związku z poborem opłat za przejazd 

autostradą: 

1)   Policji, 

2)   Inspekcji Transportu Drogowego, 

3)   Żandarmerii Wojskowej, 

4)   Straży Granicznej, 

5)   Biuru Nadzoru Wewnętrznego, 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
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7)   Agencji Wywiadu, 

8)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

9)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

10)  Służbie Wywiadu Wojskowego, 

11)  prokuratorowi, 

12)  sądom, 

13)  [Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej] <Szefowi KAS>  , dyrektorowi izby 

administracji skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, 

14)  Służbie Ochrony Państwa 

-   w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie sprawy; 

2)   okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych danych; 

3)   dane podlegające udostępnieniu. 

3. Właściwy podmiot może wyrazić zgodę na udostępnienie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej danych osobowych, o których mowa w ust. 1, podmiotom, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1-5 i 7-14, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to 

uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych zadań. 

4. Udostępnianie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 3, 

następuje po złożeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7-14, wniosku 

zawierającego: 

1)   określenie zakresu danych podlegających udostępnieniu; 

2)   określenie 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 i jakie 

dane uzyskał, oraz 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

niezgodnie z celem ich uzyskania. 

5. Właściwy podmiot udostępnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dane osobowe, o 

których mowa w 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. 
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6. Właściwy podmiot nie udostępnia na podstawie ust. 1 i 3 danych osobowych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, chyba że podmiot, o którym mowa w ust. 

1, jest ustawowo upoważniony do przetwarzania tych danych. 

 

UWAGA: 

w art. 37c, w art. 37gb w ust. 1, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 9, w art. 

37gc, w art. 39b w ust. 1 w pkt 5, w art. 39k w ust. 4 użyte w różnym przypadku wyrazy 

[Głównego Inspektora Transportu Drogowego] zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami <Szefa KAS> 

Art. 37c. 

Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

stanowią przychód Funduszu, a opłaty pobrane przez drogową spółkę specjalnego 

przeznaczenia mogą stanowić przychód tej spółki, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, tak 

stanowi. 

Art. 37gb. 

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego może powierzyć, w drodze porozumienia, 

wykonywanie w jego imieniu niektórych czynności związanych z poborem opłaty za 

przejazd autostradą, w tym przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemu 

poboru tej opłaty: 

1)   organom administracji rządowej; 

2)   Bankowi Gospodarstwa Krajowego; 

3)   instytutom badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227); 

4)   instytucjom gospodarki budżetowej; 

5)   innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych, którym wyłączne prawo do wykonywania 

tych czynności przyznano w drodze ustawy lub innego aktu normatywnego, który 

podlega publikacji. 

2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, reguluje się w szczególności wzajemne 

rozliczenia finansowe. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z poborem opłat za przejazd 

autostradą może zlecić podmiotom innym niż wskazane w ust. 1 wyłącznie: 
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[1)   produkcję, dostawę, serwis i wymianę urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;] 

2)   produkcję, dostawę, instalację, usuwanie, a także utrzymanie, serwis i wymianę 

urządzeń, o których mowa w art. 13o ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, służących do poboru opłaty za przejazd autostradą; 

3)   świadczenie usług telekomunikacyjnych zapewniających wymianę danych pomiędzy 

urządzeniami i elementami systemu poboru opłat za przejazd autostradą, a także 

innych usług towarzyszących, umożliwiających pobór opłaty za przejazd autostradą; 

4)   produkcję, dostawę, instalację oraz wdrożenie urządzeń i elementów składowych 

systemu poboru opłat za przejazd autostradą, a także ich serwis i utrzymanie; 

5)   obsługę użytkowników autostrady w zakresie wnoszenia opłat za przejazd autostradą. 

4. [W przypadku gdy pobór opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1a 

pkt 1, odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego poboru opłat, o którym 

mowa w art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obsługę 

użytkowników autostrady płatnej, w tym w zakresie udostępniania urządzeń, o których 

mowa w art. 13i ust. 3, oraz wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, Główny Inspektor 

Transportu Drogowego może zlecić w szczególności:] 

<W przypadku gdy pobór opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 

1a pkt 1, odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego poboru opłat, o 

którym mowa w art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, obsługę użytkowników autostrady płatnej oraz wnoszenia opłaty za 

przejazd autostradą, Szef KAS może zlecić w szczególności:> 

1)   przedsiębiorcom prowadzącym stacje benzynowe; 

2)   organizacjom zrzeszającym przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym; 

3)   operatorom pocztowym, o których mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 

2005). 

5. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, odbywa się na zasadach określonych w 

porozumieniu, które określa w szczególności sposób zabezpieczenia środków z tytułu 

wnoszonej opłaty za przejazd autostradą. 

6. W przypadku gdy do zamówienia, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych albo ustawy z dnia 21 
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października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zastosowanie 

mają przepisy ust. 7-10. 

[7. Główny Inspektor Transportu Drogowego, udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 

6, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.] 

<7. Szef KAS, udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 6, zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.> 

8. Zamówienie, o którym mowa w ust. 6, jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, 

równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z 

uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 

9. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia informacji związanych z 

zamówieniem, o którym mowa w ust. 6, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli podmiot zainteresowany 

wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zleceniem, o którym mowa w ust. 3, albo 

zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 5, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane. 

[10. Główny Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie podaje do publicznej 

wiadomości, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, 

informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 6, podając nazwę (firmę) albo 

imię i nazwisko podmiotu, któremu zlecono wykonywanie czynności, o których mowa w 

ust. 3, lub z którym zawarto porozumienie, o którym mowa w ust. 5, albo informację o 

nieudzieleniu tego zamówienia.] 

<10. Szef KAS niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 6, podając 

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zlecono wykonywanie 

czynności, o których mowa w ust. 3, lub z którym zawarto porozumienie, o którym 

mowa w ust. 5, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.> 

 

Art. 39b. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 
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1)   opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i; 

2)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu w bankach; 

3)    (uchylony); 

4)    (uchylony); 

5)    środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego; 

5a)  środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową 

spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, nie 

stanowi inaczej; 

5b)  środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę, 

jeżeli umowa, o której mowa w art. 37b ust. 4, tak stanowi; 

5c)  środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych; 

5d)   środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 16x ust. 6 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, pobieranych przez Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego; 

5e)   odsetek, o których mowa w art. 16j ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, w przypadku gdy opłaty, od których nalicza się odsetki, stanowią 

przychód Funduszu; 

5f)   środków z tytułu zajęcia pasa drogowego, pochodzących z umów i decyzji, o których 

mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w 

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 

(Dz. U. poz. 1496 oraz z 2019 r. poz. 630, 1309 i 1696); 

6)   płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i 

eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

7)   wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg; 

8)   środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 

9)   wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

tytułu: 
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a)  opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 42 ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

b)  zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 46 ust. 4a 

i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

c)  zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, 

d)  kar umownych; 

10)  środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 

11)  wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego; 

11a)   inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku 

pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1355, z późn. zm.); 

11b)  innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3; 

11c)  dotacji z budżetu państwa; 

11d)  pożyczek z budżetu państwa; 

11e)  wpływów z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za 

naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń 

rejestrujących, o których mowa w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych; 

12)  darowizn i zapisów; 

13)  wpływów z innych środków publicznych; 

14)  wpływów z innych tytułów. 

2. Wpływy z grzywien, opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i 11e, Bank 

Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na 

Funduszu. 
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3. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego 

przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 

2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi. 

 

Art. 39k. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad, dokonuje wypłat ze środków Funduszu odpowiednio na rzecz spółek lub 

wykonawców robót w wysokości i terminach wynikających z umów, o których mowa w 

art. 39i pkt 1 i 2, a na wniosek ministra właściwego do spraw transportu dokonuje wypłat, 

o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 4 i 6 lit. c. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, 

dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz wykonawców przygotowania lub 

realizacji przedsięwzięć drogowych. 

3. (uchylony). 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 

dokonuje wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i 6 

lit. b. 

Art. 39f. 

1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na: 

1)   finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, realizowanych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

2)   płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z 

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, obejmujące 

w szczególności: 

a)  zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dostępności 

autostrady, jej utrzymania i przejezdności, 

b)  zmienne kwoty uzależnione od spełnienia przez spółkę wymogów określonych w 

umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, 

c)  dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części niedoborów bieżących 

przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności 

wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź 

obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady; 
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3)   finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego 

przeznaczenia; 

4)   finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym 

środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności spółki, 

finansowanie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki 

specjalnego przeznaczenia oraz wypłatę wynagrodzenia dla tej spółki; 

[5)    przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłat, o 

których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez Głównego 

Inspektora Transportu Drogowego;] 

<5) przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłaty, o 

której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez Szefa KAS.> 

5a)   wynagrodzenie dla dostawcy EETS, o którym mowa w art. 16t ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz koszty postępowania przed Komisją, o 

której mowa w art. 16z ust. 1 tej ustawy; 

6)    finansowanie kosztów usług doradczych: 

a)  związanych z budową i przebudową dróg krajowych, w tym autostrad, 

b)  związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, budową lub eksploatacją systemów 

poboru opłat, o których mowa w pkt 5, 

c)  niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez ministra właściwego do spraw 

transportu ustawowych zadań z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury 

dróg publicznych. 

2. Ze środków Funduszu dokonuje się: 

1)   pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1; 

2)   spłaty: 

a)  kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i 

pożyczek, o których mowa w art. 39d ust. 1, 

b)  zobowiązań wynikających z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu 

gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 39d ust. 2, 

c)  udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania, o którym mowa 

w ust. 6, wraz z kosztami tego finansowania. 
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3. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz dokonuje zwrotu nadpłaty, o której mowa w art. 

37o ust. 2. 

4. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b, przeznacza się na cele, o 

których mowa w ustawach, na podstawie których pobierane są te opłaty i kary. 

4a. Środki, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11c, przeznacza się na finansowanie 

inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radę 

Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także innych zadań wynikających z planu finansowego 

Funduszu oraz na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2. 

4b. Wpływy z grzywien, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11e, przeznacza się na cele 

wymienione w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowej 

obsługi zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a, Bank 

Gospodarstwa Krajowego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze 

środków własnych. 

Art. 39l. 

<1.> Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

porozumienie określające: 

[1)   szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu;] 

<1) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu, z 

wyjątkiem wypłat na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b;> 

2)   sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których 

mowa w art. 39e ust. 1; 

3)   sposób i termin zwrotu nadpłaty opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2; 

[4)    sposób i tryb przekazywania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

przychodów z opłat za przejazd autostradą;] 

5)   sposób gromadzenia w ramach Funduszu środków, o których mowa w art. 39n ust. 2 

pkt 2, oraz wpływów, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b i 11e; 
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6)   tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo 

drogowej spółki specjalnego przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań; 

7)   zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6. 

<2. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw finansów 

publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające 

szczegółowy: 

1) sposób i tryb przekazywania przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz opłat za 

przejazd autostradą; 

2) sposób i termin dokonywania wypłat ze środków Funduszu na cele, o których 

mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b; 

3) sposób i termin przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych informacji do ministra właściwego do spraw transportu o 

przewidywanej kwocie: 

a) przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą 

pobieranych przez Szefa KAS, 

b) wydatków na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b 

– na potrzeby przygotowania projektu planu finansowego, o którym mowa w art. 

39n ust. 1.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 

284, 568 i 695) 

Art. 80c. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

5)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 
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6)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

7)   Komendantowi Służby Ochrony Państwa; 

7a)  Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego; 

8)   sądom; 

9)   prokuraturze; 

10)  organom Krajowej Administracji Skarbowej; 

11)  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

12)  Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

13)  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia 

ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany; 

14)  organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 

15)  strażom gminnym (miejskim); 

16)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

17)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

18)  komornikom sądowym; 

19)  administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

20)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

20a)  
(5)

 ministrowi właściwemu do spraw klimatu; 

21)  ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

22)  ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

23)  (uchylony); 

24)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego; 

25)  zakładom ubezpieczeń; 

26)  stacjom kontroli pojazdów; 

27)  Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego; 

28)  organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem 

stref płatnego parkowania; 

29)  ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka 

pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu; 

30)  organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych; 

31)  organom Inspekcji Ochrony Środowiska; 

32)  organom administracji miar; 
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33)  Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami. 

2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom 

określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16 oraz w ust. 2a. 

2a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych <oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych>, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku. 

3. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 

3a. Zgromadzone w ewidencji dane udostępnia się zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o 

którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. 

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w 

postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej. 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

6. 
(6)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

z uwzględnieniem ust. 6a, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają 

łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 
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2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

6a. 
(7)

 Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, dane zgromadzone w ewidencji 

udostępnia się wyłącznie za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po spełnieniu 

warunków, o których mowa w ust. 6. 

7. Decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2a. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284) 

 

Art. 8. 

1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu 

państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na 

mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w 

granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za: 

1)   realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat; 

2)   koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z 

zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę 

z międzynarodowymi organizacjami finansowymi; 

3)   realizację przepisów dotyczących ceł; 

3a)  współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej; 

4)   finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i 

finansowanie samorządu terytorialnego; 

5)   dochodzenie należności Skarbu Państwa; 

6)   gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach; 

7)   rachunkowość i rewizję finansową; 

8)   prawo dewizowe; 

9)   bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego; 
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10)   realizację kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową; 

10a)  koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora 

finansów publicznych; 

10b)  sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

11)  (uchylony). 

<12) pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach publicznych.> 

3. (uchylony). 

4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlega Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

Art. 27. 

1. Dział transport obejmuje sprawy: 

1)   funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, 

modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, 

lotnisk i portów lotniczych; 

<1a)  opłat za korzystanie z infrastruktury, o której mowa w pkt 1;> 

2)   ruchu drogowego, kolejowego oraz lotniczego; 

3)   przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego i 

lotniczego; 

4)   komunikacji publicznej. 

2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównym 

Inspektorem Transportu Drogowego. 

3. Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy Dozór Techniczny 

oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) 

 

Art. 48. 

1. Tworzy się Inspekcję Transportu Drogowego, zwaną dalej "Inspekcją", powołaną do 

kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego 

pojazdami samochodowymi oraz przepisów, o których mowa w art. 3 ust. 1a. 



- 45 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[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 2018 r. poz. 

2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123).] 

 

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)  
(51)

 przestrzegania czasu pracy: 

–  przedsiębiorców osobiście wykonujących : 

--  przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

albo Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących 

międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 

1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), zwana dalej "Umową AETR", 
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--  przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport 

zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km, 

–  osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących na jego 

rzecz: 

--  przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 

albo Umowa AETR, 

--  przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport 

zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km, 

l)  
(52)

 przestrzegania ustalonych przez radę gminy, a w przypadku miasta stołecznego 

Warszawy - Radę Warszawy, cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych 

obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami, o których mowa w art. 

11b; 

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, 

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; 

[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;] 

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

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556). 

 

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 i 4 w zakresie 

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

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 2-4]  <art. 50 pkt 2, 3 i 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, 
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[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;] 

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 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-bb] <o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a oraz b>, upoważnić do działania w 

jego imieniu wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. 

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. 

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. 54. 

1. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo 

kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie. 

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego: 

1)   opracowuje kierunki działania Inspekcji w porozumieniu z organizacjami 

zrzeszającymi przewoźników o zasięgu ogólnokrajowym i plany kontroli o znaczeniu 

ogólnokrajowym, zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw transportu; 

2)   określa metody i formy wykonywania zadań przez Inspekcję, w zakresie nieobjętym 

innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy; 

3)   organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów; 

4)   przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie kontroli przewozów drogowych; 
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5)   opracowuje, we współpracy z Komendantem Głównym Policji, Komendantem 

Głównym Straży Granicznej, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

Głównym Inspektorem Pracy, jednolitą krajową strategię kontroli przepisów w 

zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 

kierowców; 

6)    zapewnia uczestnictwo Inspekcji, co najmniej sześć razy w roku, w 

skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa 

członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kontrolach drogowych kierowców 

pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzenia (UE) nr 165/2014 oraz 

rozporządzenia (WE) nr 561/2006; kontrole takie są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i mogą być przeprowadzane wspólnie z polskimi organami 

kontrolnymi; 

6a)  
(53)

 zapewnia uczestnictwo Inspekcji, co najmniej raz w roku, w skoordynowanych z 

właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

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

Gospodarczym, wstępnych lub szczegółowych drogowych kontrolach technicznych 

pojazdów kategorii M2, M3, N2 iN3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych 

kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego 

przewozu rzeczy; 

7)   realizuje, co najmniej raz w roku, wspólny z właściwymi organami odpowiedzialnymi 

za kontakty wewnątrzwspólnotowe w zainteresowanych państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, program 

szkolenia w zakresie najlepszych praktyk kontrolnych oraz wymiany pracowników; 

8)   udziela właściwym organom innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niezbędnej pomocy i 

wyjaśnień w sytuacji, kiedy brak jest wystarczających danych do stwierdzenia w 

czasie kontroli drogowej przeprowadzanej na terytorium tego państwa 

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

Gospodarczym, że kierowca pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

naruszył przepisy w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i 

czasu odpoczynku; 

9)    zapewnia uczestnictwo swojego przedstawiciela w Komitecie wspierającym Komisję 

Europejską, ustanowionym zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 i w 

Forum do spraw tachografów, ustanowionym zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) nr 

165/2014; 

10)   wymienia z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przynajmniej raz na sześć miesięcy 

lub w indywidualnych przypadkach na szczególne żądanie, informacje dostępne na 

podstawie art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006; 

11)  wykonuje zadania Inspekcji dotyczące kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem 

przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa 

w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

[11a)   wykonuje zadania Inspekcji związane z poborem opłaty elektronicznej i kontrolą 

prawidłowości uiszczenia tej opłaty, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych;] 

<11a) wykonuje zadania Inspekcji związane z kontrolą prawidłowości uiszczenia 

opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;> 

[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;] 

12)  uzgadnia opracowane przez wojewodów projekty rocznych planów rzeczowo-

finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. 

2a. Zadania Głównego Inspektora Transportu Drogowego finansowane są z budżetu państwa 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. 
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3. Wojewódzki inspektor opracowuje kierunki działania wojewódzkiej inspekcji transportu 

drogowego, zatwierdzane przez Głównego Inspektora. 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego raz na dwa lata przedkłada Radzie Ministrów, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu, jednolitą krajową strategię 

kontroli, w terminie do dnia 30 listopada. 

 

Art. 55. 

1. Inspektor wykonując zadania, o których mowa w art. 50, ma prawo do: 

1)   wstępu do pojazdu; 

2)   kontroli dokumentów; 

2a)  kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa; 

3)    kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-

kontrolnych i tachografu; 

3a)  kontroli używanego w pojeździe urządzenia, [o którym mowa w art. 13i ust. 3] 

<o którym mowa w art. 13i ust. 3 i 3a> ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych; 

4)   kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu 

pomiarowego; 

5)   żądania od podmiotu wykonującego przewóz drogowy i jego pracowników pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz 

udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli; 

6)   wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do pomieszczeń 

lub lokali, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje dokumenty i inne nośniki 

informacji wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 22, w dniach i 

godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność. 

1a. Inspektor przeprowadza czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6, w 

obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej. 

1b. Kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, inspektor dokonuje w obecności 

kierującego przemieszczającym się środkiem transportu. 

1c. Przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 i ust. 1a stosuje się odpowiednio do: 

1)   podmiotów wykonujących czynności związane z przewozem drogowym, a w 

szczególności do: 

a)  spedytora, 
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b)  nadawcy, 

c)  odbiorcy, 

d)  załadowcy, 

e)  organizatora wycieczki, 

f)  organizatora transportu, 

g)  operatora publicznego transportu zbiorowego; 

2)   podmiotów, o których mowa w art. 16a i art. 33a, w okresie roku od dnia zaprzestania 

przez te podmioty wykonywania przewozu drogowego. 

2. Inspektor ma również prawo do używania i wykorzystywania: 

1)   środków przymusu bezpośredniego; 

2)   broni palnej. 

Art. 55b. 

1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Główny Inspektor Transportu Drogowego 

oraz wojewódzcy inspektorzy lub osoby przez nich upoważnione udostępniają 

nieodpłatnie, na podstawie pisemnego wniosku, dane osobowe przetwarzane w związku z 

realizacją zadań określonych w ustawie: 

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, 

12)  Biuru Nadzoru Wewnętrznego, 

13)  Służbie Ochrony Państwa 

–   w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 

<1a. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Główny Inspektor Transportu 

Drogowego, wojewódzcy inspektorzy i Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub 
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osoby przez nich upoważnione wzajemnie udostępniają nieodpłatnie, na podstawie 

pisemnego wniosku, dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zadań 

określonych w ustawie.> 

2. Wniosek, [o którym mowa w ust. 1] <o których mowa w ust. 1 i 1a>, zawiera: 

1)   oznaczenie sprawy; 

2)   wskazanie okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych danych; 

3)   wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy mogą wyrazić 

zgodę na udostępnienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej danych, o których 

mowa w ust. 1, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-13, bez konieczności 

składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem 

wykonywanych zadań. 

4. Udostępnianie danych, o których mowa w 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 5-13, 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 oraz wojewódzcy inspektorzy udostępniają 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dane, o których mowa w 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. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy nie udostępniają 

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. 

7. (uchylony). 
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Art. 77. 

1. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym 

inspektorów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z oraz z 2019 r. poz. 730), z zastrzeżeniem ust. 2. 

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; 

[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.] 

3. Do pracowników innych niż wymienieni w ust. 1 mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i 1820). 

 

Art. 87. 

1.  Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z 

zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie 

uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z 

tachografu oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o czasie pracy kierowców, a ponadto: 

1)   wykonując transport drogowy - wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego albo wypis z licencji; 

2)   wykonując przewóz drogowy osób: 

a)  przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - 

odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym 

rozkładem jazdy, 

b)  przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub 

okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy, 

c)  przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz 

jazdy, 

d)  oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę 

kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana, 
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e)  przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na 

okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez 

podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, a w 

przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania 

albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej innym niż terytorium kraju - potwierdzenie lub kopię potwierdzenia 

zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo wydruk potwierdzenia 

identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy okazjonalne, 

f)  dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym, 

g)  przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych, o których mowa w art. 18 w ust. 4b 

w pkt 2, kopię umowy na realizowany przewóz; 

3)   wykonując przewóz drogowy rzeczy - dokumenty związane z przewożonym 

ładunkiem, a także: 

a)  odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym, 

b)  (uchylona), 

c)  świadectwo wymagane zgodnie z Umową o międzynarodowych przewozach 

szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach 

transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie 

dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 667), 

d)  zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach 

osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, 

e)  dokumenty wymagane przy przewozie zwierząt, 

f)  dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, w tym w odniesieniu do 

transportującego odpady wydane przez właściwy organ potwierdzenie posiadania 

numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, o ile wpis do rejestru jest wymagany, 

g)  certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów 

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany, 

h)  dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych, 
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i)   deklarację, o której mowa w art. 31a ust. 1; 

4)   w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest 

wymagane; 

5)   urządzenie, [o którym mowa w art. 13i ust. 3] <o którym mowa w art. 13i ust. 3 i 

3a> ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jeżeli jest wymagane; 

6)    podpisany przez pracownika podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 

konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych formularz oświadczenia w sprawie 

usunięcia lub naruszenia plomby tachografu, zgodny z załącznikiem do 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 r. 

ustanawiającego standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia 

lub naruszenia plomby tachografu (Dz. Urz. UE L 79 z 24.03.2017, str. 1) - jeżeli jest 

wymagany. 

1a. (uchylony). 

1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego 

przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy sobie 

i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o której 

mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana. 

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest 

obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, 

oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w 

ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10. 

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na 

potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport 

drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty. 

4. 
(64)

 Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki 

jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję albo wypis z licencji. 

5. Podmiot wykonujący przewozy drogowe lub przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

przechowuje przez okres jednego roku, licząc od dnia otrzymania, przekazane mu przez 

organy kontrolne dokumenty i protokoły z wyników kontroli przeprowadzonych na jego 

terenie lub podczas kontroli drogowej w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, wykonujących przewóz na jego 

rzecz. 
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USTAWA z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych 

zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 230) 

[Art. 1. 

Ustawa określa zasady wykonywania niektórych projektów informatycznych o publicznym 

zastosowaniu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 

1590 i 2294) z zakresu spraw objętych działami administracji rządowej budżet i finanse 

publiczne, w celu zapewnienia ministrowi właściwemu do spraw budżetu i finansów 

publicznych, zwanemu dalej "ministrem właściwym do spraw finansów publicznych", oraz 

innym organom Krajowej Administracji Skarbowej, systemów i rozwiązań 

teleinformatycznych, wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa podatkowego 

oraz wyższą efektywność poboru podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych, w oparciu o dane uzyskiwane z systemów teleinformatycznych ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej 

oraz systemów teleinformatycznych służących do obsługi budżetu państwa.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa zasady wykonywania niektórych projektów informatycznych o 

publicznym zastosowaniu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 346, 568 i 695), w celu zapewnienia ministrowi właściwemu do spraw budżetu i 

finansów publicznych, zwanemu dalej „ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych”, oraz innym organom Krajowej Administracji Skarbowej, systemów i 

rozwiązań teleinformatycznych, wspierających wykrywanie naruszenia przepisów 

prawa podatkowego oraz wyższą efektywność poboru podatków, niepodatkowych 

należności budżetowych oraz opłat w oparciu o dane uzyskiwane z systemów 

teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz organów 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz systemów teleinformatycznych służących do 

obsługi budżetu państwa, jak również obsługę procesów pomocniczych dla realizacji 

tych zadań.> 
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Art. 12. 

1. Przychodami spółki celowej są: 

1)   przychody z tytułu umowy o świadczenie usług; 

2)   dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji; 

3)   dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej spółki celowej [.] <;> 

<4) środki finansowe przekazywane z Krajowego Funduszu Drogowego na zadania 

związane przygotowaniem, wdrażaniem, budową i eksploatacją systemów poboru 

opłat, o których mowa w 39a pkt 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.> 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych może podjąć decyzję o 

przekazaniu mienia likwidowanej jednostki budżetowej w całości lub części spółce 

celowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 505, 568 i 695) 

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 

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; 
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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)  (uchylony); 

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 2019 r. poz. 

900, 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; 

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 2019 r. poz. 1950 i 2128), zwanej 

dalej "Kodeksem karnym", w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie 
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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. 229-230a 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, art. 226, art. 235, art. 236 i art. 238 Kodeksu karnego, 

skierowanych przeciwko osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych 

KAS albo funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w 

związku z ich pełnieniem, 

d)   art. 239 Kodeksu karnego - w przypadku osób pomagających sprawcom 

przestępstw określonych w lit. a-c 

-   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 2020 r. poz. 19), zwanej dalej 

"Kodeksem karnym skarbowym"; 

16b)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556); 

16c)   wykonywanie zadań określonych w dziale III w rozdziale 11a Ordynacji 

podatkowej dotyczących informacji o schematach podatkowych, w tym weryfikacja 

realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów przez podmioty obowiązane; 

<16d) pobór opłaty elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i …); 

16e) pobór opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, 278 i …); 
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16f) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów 

elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów;> 

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, praw 

własności intelektualnej i środków polityki handlowej; 

18a)   współdziałanie z innymi organami w zakresie ujawniania naruszeń przepisów 

dotyczących towarów objętych systemem monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi; 

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 ust. 1 pkt 1-5, 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, o którym mowa w art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 

1527 oraz z 2020 r. poz. 284); 
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4)   
(1)

 zadania określone w ust. 1 pkt 14, 16-16b 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 2020 r. poz. 30), zwanej dalej "Kodeksem postępowania 

karnego", albo czynności wyjaśniające zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 

1123, 1556 i 1694). 

4. 
(2)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku wprowadzenia stanu 

klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

których rozmiar przekracza możliwość wykonywania zadań przez funkcjonariuszy, może, 

w drodze rozporządzenia, określić zadania KAS, które nie wymagają wykonywania 

wyłącznie przez funkcjonariuszy, oraz okres ich wykonywania, mając na względzie 

zapewnienie właściwego wykonywania zadań przez KAS. 

 

Art. 14. 

1. Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy: 

1)    nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb 

administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów 

celno-skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, zwanej dalej "Szkołą", 

oraz dyrektorów właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej 

"komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra"; 

2)   kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS; 

3)   realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS; 
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4)   nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie 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; 

5)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

5a)  przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 

1 Ordynacji podatkowej i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów 

mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 

Ordynacji podatkowej; 

6)   realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15-16a i 16c; 

7)   wykonywanie kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości i prawdziwości 

składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

8)   (uchylony); 

8a)   przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania; 

9)    zlecanie i koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych przez 

naczelników urzędów celno-skarbowych oraz nadzorowanie ich przebiegu, z 

wyjątkiem kontroli celno-skarbowych, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 5; 

10)   audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w zakresie: 

a)  systemu zarządzania i kontroli krajowych programów operacyjnych w instytucjach 

zarządzających, 

b)  systemu wspólnej polityki rolnej, 

c)  bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych przy wdrażaniu 

programów operacyjnych i wspólnej polityki rolnej; 

10a)   nadzór nad audytem i jego koordynowanie w odniesieniu do gospodarowania 

środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi 

środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w zakresie audytu: 

a)  systemu zarządzania i kontroli programów krajowych w instytucjach systemu 

wdrażania, z wyłączeniem instytucji zarządzających, 
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b)  regionalnych programów operacyjnych, 

c)  operacji wspólnej polityki rolnej; 

10b)   koordynowanie audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2-7; 

11)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

12)  wykonywanie zadań centralnej jednostki koordynującej w rozumieniu Konwencji 

sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 

wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w 

Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31); 

13)  wykonywanie funkcji specjalnej jednostki w rozumieniu art. 85 rozporządzenia 

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

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 

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

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

347 z 20.12.2013, str. 549), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013"; 

14)  wykonywanie funkcji instytucji audytowej w rozumieniu art. 123 ust. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 320), art. 31 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1), art. 25 

ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy 

policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 

(Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 112) oraz art. 20 ust. 2 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego 
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przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej 

finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz. Urz. UE L 244 z 

19.08.2014, str. 12); 

15)  wykonywanie funkcji jednostki certyfikującej w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 

(UE) nr 1306/2013; 

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

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

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

17)  wykonywanie zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 1850/2015 z dnia 13 października 2015 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Dz. 

Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 1); 

18)  wykonywanie zadań wynikających z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 

dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 

Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. 

Urz. UE L 248/1 z 18.09.2013, str. 1); 

19)  zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach także 

innym osobom, organom i instytucjom państwowym; 

20)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej 

zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

20a)  
(4)

 współdziałanie, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej; 

<20b) pobór opłaty elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych; 

20c) pobór opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym; 

20d) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów 

elektronicznego poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów;> 
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21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

dyrektorów izb administracji skarbowej. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego 

wykonywania zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów 

skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły oraz dyrektorów 

komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz kształtowania polityki 

kadrowej i szkoleniowej w KAS, może wydawać zarządzenia. 

 

Art. 47. 

1. Organy KAS, w związku z: 

1)   realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ważnego interesu 

ekonomicznego lub finansowego Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, 

2)    prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi w sprawach o przestępstwa lub 

czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, o których mowa w: 

a)  ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

b)  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

c)  ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

ca)   ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

d)  Kodeksie karnym w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 i 16, a także w 

zakresie zadań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 10 lit. c i d, 

da)   ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 

e)  ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, 

f)  ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, 

g)  ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 

wyrobów tytoniowych, 

h)  ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

i)  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

j)  ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 
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k)  ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 

rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, 

l)  ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych, 

m)   ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,, 

3)   prowadzonymi postępowaniami w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe, o których mowa w Kodeksie karnym skarbowym, 

4)    ujawnianiem i odzyskiwaniem mienia zagrożonego przepadkiem w związku z 

przestępstwami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13-16, albo o których mowa w art. 

33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego <,> 

<5) realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16d–16f> 

-    mogą przetwarzać niezbędne informacje zawierające dane osobowe. 

2. Dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 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, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 

2016/679", mogą być przetwarzane przez organy KAS wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze 

względu na zakres lub charakter prowadzonego postępowania lub przeprowadzanych 

czynności. 

3. Administrator danych jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić dane na podstawie 

pisemnego żądania organu KAS albo imiennego upoważnienia organu KAS, okazanego 

wraz z legitymacją służbową przez kontrolującego jednostki organizacyjnej KAS. 

Informacja o udostępnieniu danych podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych. 

4. Organy KAS mogą również przetwarzać: 

1)   informacje dostarczane tym organom, w tym na podstawie przepisów odrębnych; 

2)   dane zgromadzone w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach 

informatycznych udostępnionych organom KAS w celu realizacji ustawowych zadań. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności danych dotyczących 

podróżnych w rozumieniu art. 1 pkt 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad 

dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 1), osób dokonujących przemieszczania towarów, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169 i 2070), oraz 

danych zawartych w rejestrach publicznych, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, w tym również danych w formie dokumentu elektronicznego. Dane w formie 

dokumentu elektronicznego przekazuje się na informatycznym nośniku danych lub przy 

użyciu systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, organy władzy publicznej oraz podmioty 

prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 5, mogą wyrazić zgodę na udostępnianie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji zgromadzonych w tych rejestrach 

organom KAS, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to 

uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności 

oraz jeżeli organy KAS posiadają: 

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

jakie dane lub informacje uzyskał, oraz 

2)   zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania. 

7. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji zgodnie z ust. 6 może nastąpić po złożeniu 

przez organ KAS oświadczenia o posiadaniu urządzeń oraz zabezpieczeń, o których 

mowa w ust. 6. 

8. Organy KAS, w zakresie zbierania i wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 

i 4, są uprawnione do korzystania z informacji gromadzonych w systemach 

teleinformatycznych przez inne organy podatkowe oraz organy Straży Granicznej. Organy 

podatkowe oraz organy Straży Granicznej umożliwiają organom KAS dostęp do 

gromadzonych przez siebie informacji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej lub oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 

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

zadania publiczne. 

9. Udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 8, następuje 

na wniosek organu KAS zawierający: 
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1)   wskazanie systemu, z którego informacje będą udostępniane; 

2)   zakres informacji udostępnianych w związku z realizacją zadań ustawowych; 

3)   dane osób uprawnionych oraz zakres informacji, które te osoby mogą uzyskiwać; 

4)   wskazanie celu dostępu do informacji. 

 

<Art. 51a. 

1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

lub osoby przez niego upoważnione udostępniają nieodpłatnie, na podstawie 

pisemnego wniosku, dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zadań 

określonych w art. 2 ust. 1 pkt 16d–16f: 

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) Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego oraz wojewódzkiemu 

inspektorowi transportu drogowego, 

12) Biuru Nadzoru Wewnętrznego, 

13) Służbie Ochrony Państwa, 

14) dyrektorowi izby administracji skarbowej i 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. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na udostępnienie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej danych, o których mowa w ust. 1, 

podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–14, bez konieczności składania 

pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem 

wykonywanych zadań. 

4. Udostępnianie danych, o których mowa w 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 5–14, 

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. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego dane, o których mowa w 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. Szef Krajowej Administracji Skarbowej 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. 54. 

1. Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów: 

1)   prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej; 

2)   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; 

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

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 
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oraz z 2020 r. poz. 284), a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną 

koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem; 

3a)   w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych; 

4)   prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów 

i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, 

a także warunków wykonywania działalności kantorowej; 

5)    o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

2. Kontroli celno-skarbowej podlega również: 

1)   rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego; 

1a)   produkcja i obrót automatami do gier hazardowych; 

2)   przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur 

zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 

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

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611 

oraz z 2004 r. poz. 386 i 890); 

3)   stosowanie receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowość deklaracji 

dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z 

refundacją wywozową; 

4)   działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości 

deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów 

wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową; 

5)   prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku 

wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 

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

6)   ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284); 

7)   transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

<7a) kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli 

używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 i 3a, o której 

mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na zasadach 

określonych w tej ustawie;> 
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8)   przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie należącym do 

właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 4; 

9)   prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez 

osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

10)  przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005); 

11)  wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających 

ograniczeniom lub zakazom; 

11a)  
(4)

 przestrzeganie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w zakresie ograniczeń lub 

zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, o 

których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 tej ustawy; 

12)  spełnianie obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), w 

zakresie paliw ciekłych; 

13)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których 

kontrola przestrzegania należy do zadań KAS. 

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

Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych 

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

jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, mając na uwadze uproszczenie czynności 

kontrolnych podejmowanych wobec tego rodzaju towarów oraz zapewnienie skuteczności 

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

właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może 

określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 2 pkt 8, uwzględniając 

możliwości techniczne KAS i zakres wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy, a także 

potrzebę wykonywania sprawnej i efektywnej kontroli przy zapewnieniu płynności 

ruchu na przejściach granicznych dla ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego Unii 

Europejskiej; 

2)   sposób i warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 2 pkt 

8, uwzględniając specyfikę danego rodzaju kontroli oraz możliwości techniczne. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12 i 1039) 

 

Art. 14. 

1. W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym ustawy wynosi: 

[1)   dla ministra właściwego do spraw transportu: 

a)  w roku 2018 - 1 144 977 zł, 

b)  w roku 2019 - 1 179 327 zł, 

c)  w roku 2020 - 1 214 707 zł, 

d)  w roku 2021 - 1 251 148 zł, 

e)  w roku 2022 - 1 288 682 zł, 

f)  w roku 2023 - 1 327 343 zł, 

g)  w roku 2024 - 1 367 163 zł, 

h)  w roku 2025 - 1 408 178 zł, 

i)  w roku 2026 - 1 450 423 zł, 

j)  w roku 2027 - 1 493 936 zł; 

2)   dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego: 

a)  w roku 2018 - 40 107 800 zł, 

b)  w roku 2019 - 60 988 800 zł, 
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c)  w roku 2020 - 72 551 000 zł, 

d)  w roku 2021 - 84 350 400 zł, 

e)  w roku 2022 - 94 437 200 zł, 

f)  w roku 2023 - 95 169 400 zł, 

g)  w roku 2024 - 95 896 600 zł, 

h)  w roku 2025 - 96 557 900 zł, 

i)  w roku 2026 - 96 679 000 zł, 

j)  w roku 2027 - 96 685 600 zł;] 

<1. W latach 2018–2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących 

skutkiem finansowym ustawy wynosi: 

1)  dla ministra właściwego do spraw transportu: 

a)  w roku 2018 – 1 144 977 zł, 

b)  w roku 2019 – 1 179 327 zł, 

c)  w roku 2020 – 957 826 zł, 

d)  w roku 2021 – 732 644 zł, 

e)  w roku 2022 – 699 994 zł, 

f)  w roku 2023 – 737 800 zł, 

g)  w roku 2024 – 776 765 zł, 

h)  w roku 2025 – 816 924 zł, 

i)  w roku 2026 – 858 314 zł, 

j)  w roku 2027 – 900 972 zł; 

2)  dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego: 

a)  w roku 2018 – 40 107 800 zł,  

b)  w roku 2019 – 60 988 800 zł, 

c)  w roku 2020 – 39 526 100 zł, 

d)  w roku 2021 – 26 662 100 zł, 

e)  w roku 2022 – 29 534 200 zł, 

f)  w roku 2023 – 28 458 400 zł, 

g)  w roku 2024 – 28 904 700 zł, 

h)  w roku 2025 – 29 361 000 zł, 

i)  w roku 2026 – 29 827 900 zł, 

j)  w roku 2027 – 30 305 300 zł;> 

3)   dla wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego: 
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a)  w roku 2018 - 930 800 zł, 

b)  w roku 2019 - 1 927 700 zł, 

c)  w roku 2020 - 1 993 800 zł, 

d)  w roku 2021 - 1 993 800 zł, 

e)  w roku 2022 - 1 993 800 zł, 

f)  w roku 2023 - 1 993 800 zł, 

g)  w roku 2024 - 1 993 800 zł, 

h)  w roku 2025 - 1 993 800 zł, 

i)  w roku 2026 - 1 993 800 zł, 

j)  w roku 2027 - 1 993 800 zł. 

2. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3. 

3. W przypadku gdy wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1, po pierwszym półroczu 

danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na 

dany rok, dysponent środków zmniejsza wysokość środków przeznaczonych na wydatki w 

drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością tego limitu a kwotą 

przekroczenia wydatków. 

4. W przypadku gdy wysokość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem 

finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się. 


