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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  

z dnia 7 października 2020 r.  

 

do ustawy o doręczeniach elektronicznych 

 

(druk nr 226 ) 

 

 

U S T A W A   z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) 

Art. 14. 

[§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w 

rozumieniu przepisów 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), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.] 

<§ 1a. Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej 

lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem 

własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji 

publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.  

§ 1b. Sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych 

automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 

administracji publicznej. W przypadku pism generowanych automatycznie 

przepisów o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika organu 

administracji publicznej nie stosuje się. 

§ 1c. Sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem usług online udostępnianych przez 

organy administracji publicznej po uwierzytelnieniu strony lub innego uczestnika 

postępowania w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i …). 
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§ 1d. Pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich 

podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy § 1a i 1b.> 

§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) lub za pomocą innych 

środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu 

na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w 

aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. 

 

Art. 33. 

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 

prawnych. 

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie[, w formie dokumentu 

elektronicznego] lub zgłoszone do protokołu. 

[§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.] 

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca 

podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy 

innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może 

w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. 

[§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich 

uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy 

pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie 

uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać 

pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik 
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strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w 

imieniu strony. 

Art. 35. 

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o 

dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w 

oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym 

toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi 

rozporządza ten organ. 

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 

później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w 

ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu 

odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie 

później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. 

§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a. 

[§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. 

<§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. …), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów 

opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.> 

 

Art. 37. 

§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

1)   nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych 

ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 

2)   postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 

(przewlekłość). 
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§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

§ 3. Ponaglenie wnosi się: 

1)   do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 

2)   do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi 

wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego 

otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. 

[Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego.] Przekazując 

ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. 

§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego 

otrzymania. 

§ 6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym: 

1)   wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego 

prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z 

rażącym naruszeniem prawa; 

2)   w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości: 

a)  zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin 

do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone, 

b)  zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub 

przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających 

bezczynności lub przewlekłości w przyszłości. 

§ 7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w 

§ 6, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne 

dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego 

postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu. 

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje się. W 

przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie 

niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób 

winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków 

zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości. 
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[Art. 39. 

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego w rozumieniu 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), przez swoich pracowników lub 

przez inne upoważnione osoby lub organy. 

 

Art. 39
1
. 

§ 1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli 

strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków: 

1)   złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą organu administracji publicznej; 

2)   wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi 

administracji publicznej adres elektroniczny; 

3)   wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże 

organowi administracji publicznej adres elektroniczny. 

§ 1a. Organ administracji publicznej może zwrócić się do strony lub innego uczestnika 

postępowania o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego 

w innych, określonych przez organ kategoriach spraw indywidualnych załatwianych przez 

ten organ. 

§ 1b. Organ administracji publicznej może wystąpić o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 

pkt 3 lub w § 1a, przesyłając to wystąpienie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego uczestnika postępowania. 

§ 1c. Do wystąpienia, o którym mowa w § 1b, nie stosuje się art. 46 § 3-8. 

§ 1d. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w 

sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego. 

§ 2. (uchylony).] 

< Art. 39. 

§ 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej „adresem do doręczeń 

elektronicznych”, chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu. 
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§ 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, organ 

administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem: 

1) przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, 

o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych, albo 

2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 

§ 3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1 i § 2 

pkt 1, organ administracji publicznej doręcza pisma: 

1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …), albo  

2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 

§ 4. W przypadku doręczenia decyzji, której organ administracji publicznej nadał rygor 

natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy ustawy, w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy 

zawodowych albo jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy 

państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku 

publicznego, organ administracji publicznej może doręczyć decyzję w sposób 

określony w § 3. Przepisów § 1 i § 2 pkt 1 nie stosuje się. 

 

Art. 39
1
. 

W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 1, pisma doręcza się 

stronie lub innemu uczestnikowi postępowania na: 

1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, 

o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, zwanej dalej „bazą adresów elektronicznych”, a w przypadku 

pełnomocnika – na adres do doręczeń elektronicznych wskazany w podaniu, albo  

2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, 

jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony lub innego uczestnika postępowania 

nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.> 
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[Art. 39
2
. 

W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny 

obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie 

art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę 

podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 39
1
 nie stosuje się.] 

 

Art. 39
3
.
 

[§ 1. W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie dokumentu 

elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, 

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, 

doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu 

odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie 

złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą organu administracji publicznej, nie wystąpiła do organu administracji 

publicznej o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.] 

<§ 1. W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w postaci 

elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma 

uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli następuje w 

postaci innej niż elektroniczna.> 

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera: 

1)   informację, że pismo zostało wydane [w formie dokumentu elektronicznego] <w 

postaci elektronicznej>i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała, albo opatrzone zaawansowaną 

pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną; 

2)   identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą 

którego pismo zostało wydane. 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis 

osoby, która podpisała pismo. 

§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w 

piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego. 

 

<Art. 39
4
. 

W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 1, do ustalenia dnia 

doręczenia korespondencji stosuje się przepis art. 41 ustawy z dnia 7 października 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

 

Art. 40. 

§ 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu 

przedstawicielowi. 

§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli 

ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. 

Strona może wskazać takiego pełnomocnika. 

§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma 

doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do 

odbioru pism. 

§ 4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w 

Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli 

nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana 

wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie 

następuje [za pomocą środków komunikacji elektronicznej] <usługą rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego>. 

§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma 

pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć 

przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia 

odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto 

może być ustanowiony pełnomocnikiem. 
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Art. 41. 

§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 

zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu [, w tym 

adresu elektronicznego]. 

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 

Art. 42. 

[§ 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.] 

<§ 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy albo na 

adres do korespondencji wskazany w bazie adresów elektronicznych.> 

§ 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli 

przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie 

koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. 

 

Art. 46. 

§ 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem 

daty doręczenia. 

§ 2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego 

uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała 

pismo, i przyczynę braku jej podpisu. 

[§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym 

mowa w § 4 pkt 3. 

§ 4. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji 

publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 

1)   wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 

2)   wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym 

powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma; 

3)   pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod 

wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu administracji 
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publicznej, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w 

określony sposób. 

§ 5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o 

którym mowa w § 4 pkt 3, organ administracji publicznej po upływie 7 dni, licząc od dnia 

wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego 

pisma. 

§ 6. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. 

§ 7. Zawiadomienia, o których mowa w § 4 i 5, mogą być automatycznie tworzone i 

przesyłane przez system teleinformatyczny organu administracji publicznej, a odbioru 

tych zawiadomień nie potwierdza się. 

§ 8. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone na 

podstawie § 6 organ administracji publicznej umożliwia adresatowi pisma dostęp do 

treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez okres co najmniej 3 miesięcy od 

dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone oraz do informacji 

o dacie uznania pisma za doręczone i datach wysłania zawiadomień, o których mowa w § 

4 i 5, w swoim systemie teleinformatycznym. 

§ 9. Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia pisma w formie dokumentu 

elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3. 

§ 10. Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, następuje przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą tego podmiotu, w sposób określony w tej ustawie.] 

 

Art. 50. 

§ 1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych 

czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na 

piśmie [lub w formie dokumentu elektronicznego], jeżeli jest to niezbędne dla 

rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. 

§ 2. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było 

uciążliwe. 

§ 3. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, 

kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej 



- 11 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, 

jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba. 

 

Art. 54. 

§ 1. W wezwaniu należy wskazać: 

1)   nazwę i adres organu wzywającego; 

2)   imię i nazwisko wzywanego; 

3)   w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany; 

4)  czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może 

złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub [w formie dokumentu elektronicznego]; 

5)   termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce 

stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika; 

6)   skutki prawne niezastosowania się do wezwania. 

§ 1a. W wezwaniu zawiera się również informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, chyba że wezwany posiada te informacje, a ich zakres lub treść 

nie uległy zmianie. 

§ 2. Wezwanie powinno być opatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z 

podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego [lub, jeżeli 

dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym]. 

 

Art. 57. 

§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu 

tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z 

wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 

§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, 

który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, 

który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 

miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 

§ 3a. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który 

odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było 

- w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień. 
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§ 4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem 

wolnym od pracy ani sobotą. 

§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 

[1)   wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a 

nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;] 

<1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, 

a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;> 

2)   nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora 

świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego 

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

Gospodarczym; 

3)   złożone w polskim urzędzie konsularnym; 

4)   złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej; 

5)   złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku; 

6)   złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego. 

 

Art. 61. 

§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 

§ 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony 

wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga 

wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, 

a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. 

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 

administracji publicznej. 

[§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest 

dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji 

publicznej.] 
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<§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną 

jest dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 

7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

§ 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić 

wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 

§ 5. Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że 

strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie. 

 

Art. 63. 

[§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, 

telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych 

środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu 

administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i 

żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.] 

<§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za 

pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci 

elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy 

odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej 

organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej 

adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie 

oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.> 

§ 3. Podanie wniesione [pisemnie] <na piśmie> albo ustnie do protokołu powinno być 

podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. 

Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub 

protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę 

obok podpisu. 

[§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 

1)    być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość 
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potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 

elektronicznej; 

2)   zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w 

odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według 

określonego wzoru; 

3)   zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.] 

<§ 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane 

w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych 

przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego 

wzoru.> 

[§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ 

administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego 

nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w 

innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 39
1
 § 1 pkt 2, doręczenie pism 

następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o 

warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami 

komunikacji elektronicznej.] 

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli 

wnoszący tego zażąda. [W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu 

elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie 

urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.] 

[§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu 

elektronicznego zawiera: 

1)   informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

2)   pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 39
1
 § 1d.] 

 

Art. 66a. 

§ 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy [w formie pisemnej lub elektronicznej]. 

§ 2. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w 

podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie 
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podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów 

[zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej] określających te czynności. 

§ 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część 

akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. 

§ 4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, 

wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść i formę metryki 

określoną w § 1 i 2 oraz obowiązek bieżącej aktualizacji metryki, a także, aby w oparciu o 

treść metryki było możliwe ustalenie treści czynności w postępowaniu administracyjnym 

podejmowanych w sprawie przez poszczególne osoby. 

§ 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze 

względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki 

w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw. 

 

Art. 72. 

§ 1. Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które 

mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie 

adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności. 

[§ 2. Adnotacja może być sporządzona w formie dokumentu elektronicznego.] 

 

Art. 76a. 

§ 1.  Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 

1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot 

odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu 

lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne 

przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie. 

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność 

z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 

doradcą podatkowym. 

§ 2a. [Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, 

poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu 
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osobistego.] <Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony na piśmie utrwalonym 

w postaci elektronicznej, poświadczenia jego zgodności z oryginałem, o którym 

mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.> Odpisy dokumentów poświadczane 

elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 2b. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany 

oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu 

dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie 

miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia 

poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub 

uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 

rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo przez upoważnionego 

pracownika organu prowadzącego postępowanie ma charakter dokumentu urzędowego. 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda 

od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału 

tego dokumentu. 

Art. 91. 

§ 1. W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. 

§ 2. Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym i samorządowym jednostkom 

organizacyjnym, organizacjom i innym osobom, wezwanym do udziału w rozprawie, 

doręcza się wezwanie na piśmie [lub w formie dokumentu elektronicznego]. 

§ 3. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w 

postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji 

publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w formie 

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej 

w danej miejscowości lub przez udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

Art. 107. 

§ 1. Decyzja zawiera: 
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1)   oznaczenie organu administracji publicznej; 

2)   datę wydania; 

3)   oznaczenie strony lub stron; 

4)   powołanie podstawy prawnej; 

5)   rozstrzygnięcie; 

6)   uzasadnienie faktyczne i prawne; 

7)   pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia 

się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania; 

8)   podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika 

organu upoważnionego do wydania decyzji [, a jeżeli decyzja wydana została w 

formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny]; 

9)   w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu 

powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego - pouczenie 

o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz 

wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli 

mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze 

stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów 

albo przyznanie prawa pomocy. 

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja. 

§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, 

które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z 

powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś 

uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów 

prawa. 

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; 

nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji 

wydanych na skutek odwołania. 

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z 

dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub 

ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek 

publiczny. 

 

 



- 18 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 109. 

§ 1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie [lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej]. 

§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 decyzja może być stronom ogłoszona ustnie. 

 

Art. 117. 

[§ 1. Ugodę sporządza upoważniony pracownik organu administracji publicznej w formie 

pisemnej lub dokumentu elektronicznego, na podstawie zgodnych oświadczeń stron. Jeżeli 

ugoda jest sporządzana w formie pisemnej, oświadczenia składa się przed upoważnionym 

pracownikiem organu.] 

<§ 1. Ugodę sporządza upoważniony pracownik organu administracji publicznej na 

piśmie, na podstawie zgodnych oświadczeń stron.> 

§ 1a. Ugoda zawiera: 

1)   oznaczenie organu administracji publicznej, przed którym ugoda została zawarta, i 

stron postępowania; 

2)   datę sporządzenia ugody; 

3)   przedmiot i treść ugody; 

4)   podpisy stron oraz podpis upoważnionego pracownika organu administracji publicznej 

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego [, a jeżeli ugoda została 

zawarta w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowane podpisy elektroniczne 

stron oraz upoważnionego pracownika organu administracji publicznej]. 

§ 2. Przed podpisaniem ugody upoważniony pracownik organu administracji publicznej 

odczytuje stronom jej treść, chyba że ugoda została [sporządzona w formie dokumentu 

elektronicznego] <zawarta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej>. 

Ugodę włącza się do akt sprawy. 

Art. 119. 

§ 1. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze postanowienia, na 

które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu siedmiu 

dni od dnia zawarcia ugody. 

§ 2. W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego, z dniem, 

w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja 

organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę w tym postanowieniu. 

[§ 3. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom odpis ugody.] 
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<§ 3. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom ugodę albo 

jej odpis.> 

Art. 120. 

§ 1. Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się 

ostateczne. 

[§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda, potwierdza jej 

wykonalność na egzemplarzu ugody.] 

Art. 122b. 

Za dzień wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, o której 

mowa w art. 122a § 2 pkt 1, albo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 122a § 2 

pkt 2, uznaje się dzień: 

1)   nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie za 

pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe albo 

2)   doręczenia za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego 

postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub inne 

upoważnione osoby, albo 

3)   wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w 

sprawie do systemu teleinformatycznego w przypadku, o którym mowa w art. 39
1
 

[albo art. 39
2
]. 

Art. 122f. 

§ 1. Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje 

zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego 

zaświadczenia. 

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie. 

§ 3. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zawiera: 

1)   oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania; 

2)   datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy; 

3)   powołanie podstawy prawnej; 

4)   treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco; 

5)   datę milczącego załatwienia sprawy; 

6)   pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia; 



- 20 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

7)   podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika 

organu upoważnionego do wydania zaświadczenia [, a jeżeli zaświadczenie zostało 

wydane w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny]. 

§ 4. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy doręcza się wszystkim stronom w 

sprawie załatwionej milcząco. 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy 

stosuje się przepisy działu VII. 

Art. 124. 

§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego 

wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, 

powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na 

nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania [lub, jeżeli 

postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym]. 

§ 2. Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie 

zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek 

zażalenia na postanowienie. 

Art. 125. 

§ 1. Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu 

administracyjnego, doręcza się na piśmie [lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej]. 

§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 postanowienia mogą być stronom ogłaszane 

ustnie. 

§ 3. Postanowienie, które może być zaskarżone do sądu administracyjnego, doręcza się 

stronie wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi oraz uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym. 

Art. 138. 

§ 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 

1)   utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 

2)   uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do 

istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w 

całości albo w części, albo 
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3)   umarza postępowanie odwoławcze. 

§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do 

ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z 

naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma 

istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, 

jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. 

§ 2a. Jeżeli organ pierwszej instancji dokonał w zaskarżonej decyzji błędnej wykładni 

przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, w decyzji, o której mowa 

w § 2, organ odwoławczy określa także wytyczne w zakresie wykładni tych przepisów. 

§ 2b. Przepisu § 2 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 136 § 2 lub 3. Organ 

odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym 

do rozstrzygnięcia sprawy wydaje decyzję, o której mowa w § 1 albo 4. 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym[, w tym za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej], a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, 

organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania 

decyzji o określonej treści. 

Art. 163c. 

§ 1. W postępowaniu uproszczonym strona może wnieść podanie z wykorzystaniem 

urzędowego formularza, w którym wskazuje okoliczności mające znaczenie dla sprawy 

oraz przedstawia dowody wraz z żądaniem wszczęcia postępowania. 

§ 2. Urzędowy formularz zawiera pouczenie o treści § 4. 

[§ 3. W przypadku wniesienia podania z wykorzystaniem formularza elektronicznego stosuje 

się przepis art. 63 § 3a.] 

§ 4. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego z wykorzystaniem urzędowego 

formularza nie jest dopuszczalne późniejsze zgłaszanie przez stronę nowych żądań. 

Art. 217. 

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o 

zaświadczenie. 

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 

1)   urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis 

prawa; 
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2)   osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 

potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 

terminie siedmiu dni. 

[§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o 

zaświadczenie.] 

Art. 220. 

§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na 

potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 

1)   znane są one organowi z urzędu; 

2)   możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: 

a)  posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, 

b)  rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których 

organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, 

c)  wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w 

przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, 

d)  przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych 

(dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). 

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania 

zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest 

obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów 

lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia. 

§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać [w formie dokumentu 

elektronicznego] <utrwalonego w postaci elektronicznej> zaświadczenia wymaganego 

do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez 

podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia 

uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może 

złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, 
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przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego podpisu zaufanego albo podpisu 

osobistego. 

§ 4. Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego 

dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa 

w § 3, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności 

lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy. 

§ 5. Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują zaświadczenie, inny dokument lub 

potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, do dnia, 

w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna. 

 

Art. 238. 

§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od 

którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z 

podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia 

skargi [lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu 

elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym]. 

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239. 

§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych resortu obrony 

narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia 

skargi. 

Art. 268a. 

Organ administracji publicznej może upoważniać, [w formie pisemnej] <na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej>, pracowników obsługujących ten 

organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do 

wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania 

za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych 

postępowań z oryginałem. 
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U S T A W A 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 875) 

[Art. 859
4
. 

Umowę składu zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, 

jeżeli na 14 dni przed upływem terminu przedsiębiorca składowy nie zażądał listem 

poleconym odebrania rzeczy w umówionym terminie. 

 

Art. 859
5
. 

Umowę składu zawartą na czas nieoznaczony przedsiębiorca składowy może wypowiedzieć 

listem poleconym, z zachowaniem terminu miesięcznego, jednakże nie wcześniej niż po 

upływie 2 miesięcy od złożenia rzeczy. 

Art. 859
6
. 

Jeżeli składający nie odbiera rzeczy pomimo upływu umówionego terminu lub terminu 

wypowiedzenia umowy, przedsiębiorca składowy może oddać rzecz na przechowanie na 

koszt i ryzyko składającego. Może on jednak wykonać to prawo tylko wtedy, jeżeli 

uprzedził składającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa listem 

poleconym, wysłanym nie później niż na 14 dni przed upływem umówionego terminu.] 

 

<Art. 859
4
. 

Umowę składu zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas 

nieoznaczony, jeżeli na 14 dni przed upływem terminu przedsiębiorca składowy nie 

zażądał listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa 

w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …), odebrania rzeczy w umówionym terminie. 

 

Art. 859
5
. 

Umowę składu zawartą na czas nieoznaczony przedsiębiorca składowy może 

wypowiedzieć listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, z zachowaniem terminu miesięcznego, jednakże nie wcześniej niż po 

upływie 2 miesięcy od złożenia rzeczy. 
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Art. 859
6
. 

Jeżeli składający nie odbiera rzeczy pomimo upływu umówionego terminu lub terminu 

wypowiedzenia umowy, przedsiębiorca składowy może oddać rzecz na przechowanie na 

koszt i ryzyko składającego. Może on jednak wykonać to prawo tylko wtedy, jeżeli 

uprzedził składającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa listem 

poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wysłanym 

nie później niż na 14 dni przed upływem umówionego terminu.> 

 

 

U S T A W A  dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1575 i 1578)    

Art. 125. 

§ 1. Pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. 

§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych 

formularzach. 

§ 2
1
. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism 

procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej 

sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma 

niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków 

prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza 

wnoszącego pismo. 

§ 2
1a

. Dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego oraz dalsze wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest 

dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych, leżących po stronie sądu, jest to możliwe. 

§ 2
2
. W przypadku niewniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności. 

§ 2
3
. Jeżeli z przyczyn technicznych leżących po stronie sądu nie jest możliwe wniesienie 

pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w wymaganym terminie, stosuje 

się przepisy art. 168-172. 

§ 2
4
. Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z wyboru wnoszenia pism procesowych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa się za pośrednictwem tego systemu. 

Oświadczenie to jest wiążące tylko w stosunku do osoby, która je złożyła. 
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§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób 

udostępniania stronom urzędowych formularzy, o których mowa w § 2, odpowiadających 

wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, szczególnym wymaganiom 

postępowania, w którym mają być stosowane, oraz zawierających niezbędne pouczenia 

dla stron, co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania pisma do 

tych wymagań, uwzględniając, że urzędowe formularze powinny być udostępniane w 

siedzibach sądów oraz bezpłatnie w sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną 

edycję treści formularza. 

§ 3
1
. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób wnoszenia pism procesowych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mając na względzie skuteczność wnoszenia 

pism, szczególne wymagania postępowań obsługiwanych przez ten system oraz ochronę 

praw osób wnoszących pisma. 

§ 4. (uchylony). 

<§ 5. Jeżeli warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają, pisma procesowe 

można wnosić także na adres do doręczeń elektronicznych sądu, o którym mowa 

w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …). 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne 

i organizacyjne oraz sposób wnoszenia pism procesowych, o których mowa 

w § 5, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism, ochronę praw osób 

wnoszących pisma oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania.> 

 

<Art. 131
2
. 

§ 1. Jeżeli warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają, doręczeń dokonuje 

się na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy 

adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, a w przypadku 

braku takiego adresu – na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z 

kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z którego adresat 

wniósł pismo. 
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§ 2. Doręczenia, o którym mowa w § 1, można dokonać wobec strony będącej osobą 

fizyczną tylko wtedy, gdy wniosła ona pismo z adresu do doręczeń elektronicznych 

albo wskazała ten adres jako adres do doręczeń. Nie dotyczy to doręczeń dla 

przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne 

i organizacyjne oraz szczegółowy tryb i sposób dokonywania doręczeń, o których 

mowa w § 1, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń, ochronę praw 

osób, którym pisma są doręczane, oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku 

postępowania.> 

 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 i 1492) 

<Art. 17c. 

§ 1. Organ egzekucyjny doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …), chyba że doręczenie następuje przez pracownika 

obsługującego ten organ. 

§ 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, organ 

egzekucyjny doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego z 

wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy 

z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

§ 3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1 i 2, 

organ egzekucyjny doręcza pisma przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 

pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1041 i …).> 

Art. 26. 

§ 1. Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, 

sporządzonego według ustalonego wzoru. Wierzyciel będący jednocześnie organem 

egzekucyjnym wszczyna postępowanie egzekucyjne z urzędu poprzez nadanie tytułowi 
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wykonawczemu przez siebie wystawionemu klauzuli o skierowaniu tego tytułu do 

egzekucji administracyjnej. 

§ 1a. Za tytuł wykonawczy uznaje się również jednolity tytuł wykonawczy oraz zagraniczny 

tytuł wykonawczy. 

§ 1b. 
(19)

 Do jednolitego tytułu wykonawczego oraz zagranicznego tytułu wykonawczego nie 

stosuje się przepisów § 1e-1h, 2, 3, § 3a pkt 2 i 3 oraz § 6, art. 27 § 1-2, art. 28b i art. 29. 

§ 1c. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego: 

1)   drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z 

użyciem środków komunikacji elektronicznej; 

2)   przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników oraz inne 

upoważnione osoby lub organy - jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa 

droga elektroniczna. 

§ 1d. (uchylony). 

§ 1e. Wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu wraz z wnioskiem egzekucyjnym i 

tytułem wykonawczym informację dotyczącą: 

1)   posiadanego przez zobowiązanego składnika majątkowego lub źródła jego dochodu - 

w przypadku gdy są znane wierzycielowi; 

2)   majątku zobowiązanego lub większej jego części znajdującego się na terenie działania 

organu egzekucyjnego - w przypadku ustalenia właściwości miejscowej organu 

egzekucyjnego na podstawie art. 22 § 3; 

3)   siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika zobowiązanego, który jest obciążony 

prawem majątkowym względem zobowiązanego - w przypadku ustalenia właściwości 

miejscowej organu egzekucyjnego na podstawie art. 22 § 3a; 

4)   daty wysłania przez centralne biuro łącznikowe wniosku o udzielenie informacji lub 

powiadomienie do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz numeru 

referencyjnego tego wniosku - w przypadku wystąpienia o udzielenie pomocy, o której 

mowa w ustawie o wzajemnej pomocy; 

5)   ujawnionego po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 2 

składnika majątkowego lub źródła dochodu zobowiązanego oraz numeru i daty 

wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - w przypadku 

wystąpienia z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej; 
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6)   imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji przedstawiciela ustawowego 

zobowiązanego; 

7)   imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji opiekuna albo kuratora 

zobowiązanego - w przypadku ustanowienia opieki albo kurateli dla zobowiązanego; 

8)   imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w 

spadku - w przypadku działania zarządcy przedsiębiorstwa w spadku. 

§ 1f. Informacja, o której mowa w § 1e, jest przekazywana w sposób, o którym mowa w § 1c. 

§ 1g. W przypadku gdy tytuł wykonawczy przekazany za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1: 

1)   zawiera dane zobowiązanego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 27 § 2b pkt 4, niezgodne z danymi zawartymi w: 

a)  rejestrze PESEL, 

b)  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2)   zawiera dane wierzyciela i podstawę prawną, niezgodne ze słownikami 

referencyjnymi zamieszczonymi na stronie podmiotowej ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, 

3)   nie zawiera danych, innych niż określone w pkt 1 i 2, wymaganych przepisami art. 27 

-   wierzyciel jest zawiadamiany o nieprzyjęciu tytułu wykonawczego wraz z podaniem 

przyczyny jego nieprzyjęcia. 

§ 1h. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1g, przekazuje się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1. 

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

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór: 

1)   tytułu wykonawczego, 

2)   kolejnego tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 26ca 

-   mając na względzie jednoznaczną identyfikację odpowiednio zobowiązanego, 

małżonka zobowiązanego oraz podmiotu innego niż zobowiązany, o którym mowa w 

art. 26ca § 1 pkt 2, możliwość elektronicznego przetwarzania danych zawartych w 

tych tytułach oraz sprawne przeprowadzenie egzekucji administracyjnej. 

§ 3. Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego według wzoru, o którym mowa w § 1, 

spoczywa również na wierzycielu, którego należność pieniężna wynika z orzeczenia sądu 

zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. 

§ 3a. 
(20)

 Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą: 
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1)   doręczenia wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej i tytułu wykonawczego 

organowi egzekucyjnemu, jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem 

egzekucyjnym; 

2)   nadania tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tego tytułu do egzekucji 

administracyjnej, jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym; 

3)   wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku przekształcenia zajęcia 

zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne. 

§ 4. 
(21)

 (uchylony). 

§ 5. Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą: 

1)   doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego; 

2)   doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności 

lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem 

zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego; 

3)   podpisania protokołu zajęcia ruchomości przez pracownika obsługującego organ 

egzekucyjny, jeżeli to podpisanie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu 

tytułu wykonawczego; 

4)   wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości lub złożenia 

wniosku o wpis o wszczęciu egzekucji z nieruchomości do zbioru dokumentów, jeżeli 

ten wpis lub to złożenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu 

wykonawczego. 

§ 5a. Jeżeli zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie państwa 

członkowskiego, w przypadkach, o których mowa w § 5, zamiast odpisu tytułu 

wykonawczego można doręczyć odpis tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej 

kopii dokumentu. 

§ 5b. (uchylony). 

<§ 5c. Za doręczenie odpisu tytułu wykonawczego otrzymanego przez organ 

egzekucyjny przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej uznaje się doręczenie tytułu wykonawczego w 

postaci elektronicznej, jeżeli takie doręczenie umożliwia zapoznanie się z treścią 

tytułu wykonawczego, a gdy nie jest to możliwe – w postaci papierowej. 

§ 5d. Przepis § 5c stosuje się odpowiednio do innych dokumentów sporządzanych w 

postępowaniu egzekucyjnym.> 
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§ 6. W przypadku przekształcenia zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne 

zobowiązanemu doręcza się odpis tytułu wykonawczego. 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) 

 

<Art. 37c. 

1. Adwokat wykonujący zawód obowiązany jest posiadać adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy. 

2. Dziekan okręgowej rady adwokackiej występuje do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów 

elektronicznych w przypadkach, o których mowa w art. 4b, albo w przypadku 

skreślenia adwokata z listy adwokatów, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 72 ust. 1 pkt 3.> 

 

 

U S T A W A z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) 

 

<Art. 22
10

. 

1. Radca prawny wykonujący zawód jest obowiązany posiadać adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy. 

2. Dziekan rady okręgowej izby radców prawnych występuje do ministra właściwego do 

spraw informatyzacji o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy 

adresów elektronicznych w przypadkach, o których mowa w art. 22
2
, art. 28 ust. 1 

pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 29 oraz art. 65
2
.> 
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U S T A W A z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 

568, 695 i 875) 

[Art. 16. 

§ 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być 

złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do 

spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, 

a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych 

udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także inne 

dane przewidziane w statucie. 

§ 2. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych 

zawartych w deklaracji. 

§ 3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni 

wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. 

Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.] 

 

<Art. 16. 

§ 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być 

złożona pod nieważnością na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do 

doręczeń elektronicznych spółdzielni, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem 

zaufanym. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem 

własnoręcznym. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna 

zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest 

osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane 

dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której 

mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, o ile przystępujący taki posiada, oraz inne dane 

przewidziane w statucie. W przypadku spółdzielni będących jednocześnie 

instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 
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971, 875, 1086 i …) deklaracja może być również złożona pod nieważnością w formie 

dokumentowej w rozumieniu art. 77
2
 Kodeksu cywilnego. Do identyfikacji i 

weryfikacji tożsamości osoby, która ubiega się o przyjęcie członkostwa stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu. 

§ 2. Dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji deklaruje się 

na piśmie. 

§ 3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym oświadczeniu złożonym na piśmie 

wskazać spółdzielni osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci 

wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.> 

 

Art. 17. 

§ 1. Założyciele spółdzielni, którzy podpisali statut, stają się członkami spółdzielni z chwilą 

jej zarejestrowania. Przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się 

członkami spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię. 

[§ 2. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub 

osób do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 

Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub 

wkładów.] 

<§ 2. Przyjęcie deklaracji w przypadku deklaracji utrwalonej w postaci papierowej 

powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób 

do tego przez zarząd upoważnionych. W przypadku deklaracji utrwalonej w postaci 

elektronicznej potwierdzenie przyjęcia deklaracji wydaje się niezwłocznie 

w odrębnym dokumencie na piśmie. W potwierdzeniu przyjęcia deklaracji podaje się 

datę uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących 

zadeklarowanych udziałów lub wkładów.> 

§ 3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w 

ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków 

oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony 

[pisemnie] <na piśmie> w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o 

odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 4. Statut spółdzielni powinien wskazywać organ spółdzielni właściwy do przyjmowania 

członków. Jeżeli organem tym nie jest walne zgromadzenie, statut powinien wskazywać 
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także organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia, oraz określać 

terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania. 

Art. 18. 

§ 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków 

równe. 

§ 2. Członek spółdzielni ma prawo: 

1)   uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej; 

2)   wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni; 

3)   otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów 

spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi 

sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami 

trzecimi, z zastrzeżeniem art. 8
1
 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 

1309); 

4)   żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej 

działalności; 

5)   udziału w nadwyżce bilansowej; 

6)   do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności. 

§ 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami 

trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że 

członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i 

przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. 

Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z 

osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni 

do udostępnienia tych umów. [Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia 

doręczenia członkowi pisemnej odmowy.]  <Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu 

dni od dnia doręczenia członkowi odmowy na piśmie.> <W przypadku odmowy 

doręczonej z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do 

ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 41 ustawy z dnia 7 października 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych.>. 

§ 4. Członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w 

statucie. 

§ 5. Członek spółdzielni ma obowiązek: 
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1)   przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów; 

2)   dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań 

statutowych. 

§ 6. Członek spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone w ustawie lub w 

statucie. 

§ 7. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spółdzielnię z jej członkami 

określają prawa i obowiązki członków wynikające ze stosunków prawnych pochodnych 

od członkostwa w spółdzielni. 

Art. 22. 

Członek spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. [Wypowiedzenie powinno być 

dokonane pod nieważnością w formie pisemnej]. <Wypowiedzenie powinno być dokonane 

pod nieważnością na piśmie.> Termin i okres wypowiedzenia określa statut. Za datę 

wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. 

 

Art. 24. 

§ 1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo 

wykreślenie członka. 

§ 2. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy 

umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się 

pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut określa 

przyczyny wykluczenia. 

§ 3. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego 

niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni. Statut określa 

przyczyny wykreślenia. 

§ 4. Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada 

nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy 

podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek 

wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni. 

§ 5. Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek 

zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze 

spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w 

szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni uznając, że 

zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w 
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statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany 

podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

§ 6. Jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze 

spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, członek spółdzielni 

ma prawo: 

1)   odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego zgromadzenia, 

w terminie określonym w statucie, albo 

2)   zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia 

doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42 stosuje się 

odpowiednio. 

<§ 6a. W przypadku doręczenia członkom uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu 

wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 41 ustawy z dnia 

7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

§ 7. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez walne 

zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, o którym mowa w 

§ 6 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 

§ 8. W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej 

w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek spółdzielni ma prawo być obecny przy 

rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia 

stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 

§ 9. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania wewnątrzspółdzielczego, termin do wniesienia 

odwołania, o którym mowa w § 6 pkt 1, wynosi miesiąc od dnia doręczenia 

zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie 

powinno być rozpatrzone na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie później jednak niż w 

ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek 

spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie walnego zgromadzenia co najmniej 

trzy tygodnie przed tym terminem. 

§ 10. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 

1)   bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, 

chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do 

walnego zgromadzenia; 
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2)   bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania 

od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia 

do sądu uchwały rady; 

3)   bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego 

zgromadzenia; 

4)   prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej 

albo walnego zgromadzenia. 

Art. 50. 

§ 1. Jeżeli statut tak stanowi, członek zarządu wybierany przez walne zgromadzenie może być 

zawieszony w czynnościach przez radę, o ile jego działalność jest sprzeczna z przepisami 

prawa lub statutu. 

§ 2. Rada zawieszając w czynnościach członka zarządu podejmuje uchwały niezbędne do 

prawidłowego prowadzenia działalności spółdzielni oraz zwołuje niezwłocznie walne 

zgromadzenie. 

[§ 3. Członka zawieszonego powiadamia się niezwłocznie w formie pisemnej o jego 

zawieszeniu z podaniem przyczyn zawieszenia.] 

<§ 3. Członka zawieszonego powiadamia się niezwłocznie na piśmie o jego zawieszeniu 

z podaniem przyczyn zawieszenia.> 

Art. 54. 

 § 1. Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek 

zarządu i pełnomocnik. W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli 

mogą składać również dwaj pełnomocnicy. 

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą spółdzielni 

osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 

[§ 3. Oświadczenia pisemne skierowane do spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z 

członków zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem spółdzielni.] 

<§ 3. Oświadczenia skierowane do spółdzielni na piśmie, a złożone w jej lokalu albo 

jednemu z członków zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem 

spółdzielni.> 

 

 

 

 



- 38 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) 

 

<Art. 3a. 

Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …), nie stosuje się: 

1) w sprawach osobowych funkcjonariuszy Policji; 

2) w sprawach osobowych byłych funkcjonariuszy Policji; 

3) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej 

mogłoby istotnie utrudniać lub uniemożliwić realizację zadań Policji.> 

 

 

U S T A W A z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 

1610) 

<Art. 2a. 

Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …), nie stosuje się: 

1) w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej; 

2) w sprawach osobowych byłych funkcjonariuszy i pracowników Straży 

Granicznej; 

3) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej 

mogłoby istotnie utrudniać lub uniemożliwić realizację zadań Straży 

Granicznej.> 
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U S T A W A z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192) 

 

<Art. 20a. 

§ 1. Notariusz wykonujący zawód obowiązany jest posiadać adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości występuje do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów 

elektronicznych w przypadkach, o których mowa w art. 16 § 1 i 3, art. 43 § 3 i 4 oraz 

art. 68 § 1.> 

 

 

U S T A W A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565) 

 

UWAGA: 

użyty w art. 8 w ust. 3, w art. 9a w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 2 w zdaniu drugim, w 

ust. 2a i 2b i w ust. 7 w zdaniu drugim, w art. 32 w ust. 1f w zdaniu pierwszym i w ust. 7 w 

zdaniu pierwszym, w art. 34 w ust. 2a w zdaniu pierwszym, w art. 39 w ust. 2 i 4, w art. 41 w 

ust. 2a i w ust. 11 w zdaniu pierwszym oraz w art. 42 w ust. 4, w różnej liczbie i różnym 

przypadku, wyraz [pisemny] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami <sporządzony na piśmie> 

 

Art. 8. 

1. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego 

przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw 

majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału 

w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze 

źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 

ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w 

zysku (udziału) są równe. 
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1a. Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, 

osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie 

łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu 

według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

2. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 

1)   rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów 

uzyskania przychodów i strat; 

2)   ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej 

osobą prawną. 

3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między 

którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 

pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego 

użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości 

dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został 

otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym 

przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania 

rzeczy. 

5. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok 

podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział 

majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na 

którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu. 

6. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, dotyczy również lat następnych, chyba że w 

terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze 

źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze 

wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, 

małżonkowie zawiadomią [w formie pisemnej] < na piśmie> właściwego naczelnika 
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urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości dochodu przez jednego z 

małżonków. 

7. (uchylony). 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6, 

mogą być podpisane przez jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub 

zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez 

niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia 

oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

9. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania w okresie prowadzenia 

przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka podatnika 

zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela na podstawie ustawy o zarządzie 

sukcesyjnym. 

10. W przypadku wskazanym w ust. 9 całość dochodu z tytułu prowadzenia tego 

przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu wyłącznie przez żyjącego współmałżonka, z 

pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka. W tym 

przypadku dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym przyjmuje się, że żyjący 

współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału 

zmarłego małżonka oraz innych nabytych w tym okresie składników majątku 

przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych 

oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. 

 

Art. 9a. 

1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są 

opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że 

podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub 

oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form 

opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym 

podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. 

2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do 



- 42 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o 

wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do 

końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego 

roku podatkowego. 

2a. Podatnik może zawiadomić [w formie pisemnej] < na piśmie > o rezygnacji z 

opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach 

określonych w art. 30c lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust. 2, albo pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 

w terminie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym. 

2b. Dokonany wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat 

następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 2 

zawiadomi [w formie pisemnej] < na piśmie > właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży w terminie i na zasadach 

określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o 

zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze 

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

2c. Oświadczenie oraz zawiadomienie, o których mowa w ust. 2-2b, podatnicy mogą złożyć 

na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. 

3. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z 

działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w 

zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego 

lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej 

jeden ze wspólników: 

1)   (uchylony), 

2)   wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym 

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku 

podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest 

obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, 

obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz 

odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. 
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4. (uchylony). 

4a. Jeżeli dochody zmarłego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym zmarł, były 

opodatkowane w sposób, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo w spadku jest 

obowiązane stosować ten sposób opodatkowania do końca tego roku podatkowego. 

5. Jeżeli podatnik: 

1)   prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej 

osobą prawną, 

2)   jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną 

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form 

prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. 

6. Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są 

opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy wybiorą 

opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach 

określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

7. Podatnicy, którzy dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalają na 

podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na 

zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. W tym samym terminie 

podatnicy mogą zawiadomić [w formie pisemnej] <na piśmie> właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. Przepis ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7, 

dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie 

określonym w ust. 2 zawiadomi [w formie pisemnej] <na piśmie> właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. 

9. (uchylony). 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

1)   (uchylony); 

2)   renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 
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3)    otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady 

ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z 

postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), z 

wyjątkiem: 

a)  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, 

b)  odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, 

c)  odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom 

pozostającym w stosunku służbowym, 

d)  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

e)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

f)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są 

opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o 

których mowa w art. 30c, 

g)  odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody 

sądowe; 

3a)  odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na 

rzecz niepodległego bytu państwa polskiego; 

3b)  inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub 

ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem 

odszkodowań lub zadośćuczynień: 

a)  otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

b)  dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono; 
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3c)  odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego 

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, 

który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli 

zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość; 

3d)  odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i 

górniczego; 

3e)   sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i 

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 oraz z 

2019 r. poz. 1349); 

4)   kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 

a)  odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji 

rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, 

b)   dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a; 

5)   (uchylony); 

5a)  kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z 

wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości 

wpłat wniesionych do funduszu; 

6)    (uchylony); 

6a)   wygrane w: 

a)  grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, 

loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, 

b)  grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach 

bingo pieniężne i grach bingo fantowe 

–   urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o 

grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6b)   (uchylony); 

7)   odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; 
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8)   świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia 

pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki 

porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie 

wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci; 

8a)   zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

8b)   jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818); 

9)   jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków 

zawodowych; 

9a)   zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub 

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej 

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; 

10)  wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do 

obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór; 

10a)   wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej 

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na 

igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 

11)  świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania 

wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

tych ustaw; 

  11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter 

pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, 

przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie tych ustaw; 

  11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów 

lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy 
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pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o 

bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, 

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych; 

12)  (uchylony); 

  12a) (uchylony); 

13)  ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy 

narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność; 

14)  kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 

przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, 

w którym nastąpiło przeniesienie; 

14a)   wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez 

pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 

568, 695 i 1087); 

15)  świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia: 

a)   niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem 

okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej, 

b)  służby zastępczej 

- przyznane na podstawie odrębnych przepisów; 

16)  diety i inne należności za czas: 

a)  podróży służbowej pracownika, 

b)  podróży osoby niebędącej pracownikiem 

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez 

ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków 

ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13; 

17)   diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do 

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł; 

17a)   kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów 

Narodowych; 



- 48 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

18)  dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do 

wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w 

przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

19)  wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania 

pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

kwoty 500 zł; 

20)  część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w 

którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej 

oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej 

w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z 

zastrzeżeniem ust. 15; 

  20a)  (uchylony); 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony); 

  23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za 

granicą i uzyskujących dochody z tytułu: 

a)  stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży 

służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości 

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 

tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było 

otrzymywane stypendium, 

b)  ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa 

w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach 

akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów; 
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  23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów 

stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, 

jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość 

przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - 

do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, 

jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest 

udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; 

przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio; 

23c)   dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze 

międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie 

przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na: 

a)  holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą 

morską, 

b)  pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej 

przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą 

morską; 

24)   świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub 

świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 

ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i 

art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których 

mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w 

rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; 
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25)  ryczałt energetyczny dla kombatantów; 

  25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517); 

  25b) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom 

uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań 

wojennych (Dz. U. z 2020 r. poz. 684); 

25c)   świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319); 

25d)   świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 

2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 

2529); 

26)   zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: 

a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy 

związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez 

właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, 

b)  z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

6000 zł; 

  26a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze 

środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 

związku z zaistniałym zdarzeniem losowym; 

26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, 

otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do 

tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej; 

27)  otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na: 

a)  rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych 

funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy 

aktywności, 
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b)  doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich 

członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego; 

28)   przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w 

nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie 

dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym 

odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny; 

29)  przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o 

gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele 

uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z 

realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę 

niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia 

nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją 

prawa pierwokupu; 

  29a) przychody uzyskane z tytułu: 

a)  odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 

2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 764), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to 

przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania 

wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego 

odszkodowania, 

b)  odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 

obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu, 

c)  odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 
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rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu; 

29b)   odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu 

osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po 

nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie 

we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków 

Trwałych (KŚT) wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej 

"Klasyfikacją", do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta 

szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 stosuje się odpowiednio; 

30)  przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz 

nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w 

zamian za mienie pozostawione za granicą; 

30a) przychody uzyskane z tytułu: 

a)  realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o 

realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), przez 

osoby uprawnione na podstawie tej ustawy, 

b)  sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w 

związku z realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do wysokości 

odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości 

lub prawa użytkowania wieczystego; 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

  32a) (uchylony); 

  32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie 

przekraczają kwoty 6000 zł; 

33)  (uchylony); 

34)  (uchylony); 

35)  (uchylony); 

36)  dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim 

następującym; 
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37)  dochody z tytułu urządzania przez uprawniony podmiot mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na 

podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały 

przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów 

społecznie użytecznych; 

38)   świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich 

uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub 

spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

39)   stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów 

przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani 

samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich 

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki; 

39a)   stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1582); 

39b)   stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 

instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych; 

39c)   stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695 i 

1086); 

39d)   stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany 

stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; 

40)   świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych 

formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o 

systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady 

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 
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40a)   nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet 

Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich 

oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie 

wyników na igrzyskach głuchych; 

40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały 

określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz 

stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów 

zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za 

pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla 

zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł; 

40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

40d)   (uchylony); 

40e)   świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na podstawie 

art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133); 

41)  (uchylony); 

42)   (uchylony); 

43)  dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym 

na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba 

wynajmowanych pokoi nie przekracza 5; 

44)  przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa 

w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk 

żywiołowych; 

45)   świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 

maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w 

obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1168); 

45a)  
(2)

 świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym 
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przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936-1956 

(Dz. U. poz. 1428); 

46)  dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: 

a)  pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w 

tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji 

Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 

przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje 

wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest 

dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków 

bezzwrotnej pomocy oraz 

b)  podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej 

pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym 

podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj 

umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez 

niego programem; 

  46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z 

dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na 

rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.); 

  46b) przychody posłów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu 

Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewnętrznych Parlamentu 

Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu 

posła; 

47)  (uchylony); 

47a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD); 

  47b) (uchylony); 

47c) (uchylony); 

  47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia 

częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu 
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państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, 

agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych; 

47e)   kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja 

2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1505); 

47f)   kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych 

przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

47g)   kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 86 

ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; 

48)  (uchylony); 

49)   świadczenia otrzymane przez: 

a)  osoby wymienione w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2356 oraz z 2019 r. poz. 1726) z tytułu odprawy mieszkaniowej, 

b)  żołnierzy zawodowych z tytułu świadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w 

art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w lit. a; 

49a)   ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie 

przepisów o Służbie Ochrony Państwa; 

50)  przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, 

do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni; 

  50a)   wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach osoby prawnej; 

50b) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą 

prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez 

podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia 

z takiej spółki; 

51)   przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki 

zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich 

faktycznego wniesienia; 
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52)  odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 

776); 

53)  wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o 

zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz 

utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent; 

54)  (uchylony); 

55)  (uchylony); 

56)  (uchylony); 

57)  (uchylony); 

58)  wypłaty: 

a)  transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu 

emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na 

indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych 

kontach emerytalnych, 

b)  środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na 

rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, 

c)  środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z 

funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków 

na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, 

zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych 

- z zastrzeżeniem ust. 33; 

  58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w 

rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku 

z: 

a)  gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, 

b)  wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po 

śmierci oszczędzającego, 

c)  wypłatą transferową 

- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził 

oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że 

przepisy te przewidują taką możliwość; 
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  58b) wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego na 

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego: 

a)  pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta 

zabezpieczenia emerytalnego, 

b)  na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po 

śmierci oszczędzającego, 

c)  w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego; 

58c)   dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, w rozumieniu 

ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z: 

a)  gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym przez 

uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, 

b)  wypłatą środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym, w 

przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b, 

c)  wypłatą transferową środków zgromadzonych w pracowniczym planie 

kapitałowym; 

58d)   wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty 

terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych 

planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f; 

59)  wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego 

współmałżonka członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka 

w otwartym funduszu emerytalnym; 

59a) zapomoga pieniężna, o której mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze 

pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. poz. 852, z 2006 r. 

poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. poz. 219); 

  59b) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875), członka otwartego funduszu emerytalnego 

przekazane na rzecz byłego współmałżonka na subkonto, o którym mowa w art. 40e 

tej ustawy; 

60)  (uchylony); 
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61)   kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

62)  (uchylony); 

63)   pomoc pieniężna, świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt 

energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md 

uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 619); 

63a)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności 

gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o 

specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 i 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 284 i 1086), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie 

niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla 

przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy 

w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

63b)   dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności 

gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 

maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162,z 2019 r. poz. 1495 

oraz z 2020 r. poz. 1086 ), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w 

formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla 

przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy 

w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

64)  dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, wypłacone na podstawie odrębnych 

przepisów; 

65)  zasiłki chorobowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników oraz ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części 

odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem 

polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie 

podzielnym spółdzielni; 

66)  (uchylony); 
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67)   wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności 

socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń 

pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami 

nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; 

  67a)   świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane 

z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach 

dziecięcych lub przedszkolach; 

67b)   świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką 

sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do 

żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej 

miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1; 

68)   wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych 

(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz 

konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród 

związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość 

tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku 

nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród 

otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą 

działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; 

68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od 

świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa 

wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, 

jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby 

pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym; 

69)  (uchylony); 

70)  (uchylony); 

71)  dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej 

uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, 

przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów 
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roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce 

poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa; 

71a)   przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 40 000 zł rocznie; 

72)  dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, 

jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) - ze zbioru 

dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny; 

73)  kwoty jednorazowej pomocy finansowej wypłaconej ofiarom prześladowań 

hitlerowskich przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie; 

74)  otrzymywane z zagranicy: 

a)  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, 

b)  kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, 

c)  renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym 

pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, 

- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej 

stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia; 

75)  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin; 

76)  kwoty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski w 

ramach programów i umów oraz wartość wyżywienia dla tłumaczy (pilotów) 

towarzyszących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie; 

77)   równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: funkcjonariuszom 

Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa oraz 

strażakom Państwowej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 

zł; 

78)  dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w 

tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również 

połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-

sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz 

przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i 

młodzieży do lat 18: 
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a)  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie 

z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich 

wysokości, 

b)   z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

2000 zł; 

  78a) (uchylony); 

79)  świadczenia z pomocy społecznej; 

  79a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd na podstawie art. 162 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

80)   przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej; 

81)  (uchylony); 

82)   uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji 

wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od 

podatku wypłacanych przez nie uposażeń, pod warunkiem posiadania przez podatnika 

dokumentów stwierdzających, że jest funkcjonariuszem takiej organizacji lub 

instytucji; 

82a)   kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956), w art. 125a ust. 3a 

ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), 

w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1123), w art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384 i 695), w art. 136a ust. 3a ustawy 

z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 września 

2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860), w art. 

96a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1221), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020), w art. 231 ust. 4 ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 
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568, 695, 1087 i 1106), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848) oraz kwoty podwyższenia zasiłku 

macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870); 

83)  świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska 

wykonującym zadania poza granicami państwa: 

a)  w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub 

dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji 

zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 

b)  jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego 

w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych 

- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych 

przysługujących z tytułu pełnienia służby; 

  83a)   świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw policjantom, funkcjonariuszom 

Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej, pracownikom jednostek policyjnych lub 

jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wykonującym zadania poza granicami 

państwa w składzie kontyngentu w celu udziału w: 

a)  misji pokojowej, w tym jako obserwator w misji pokojowej organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

b)  akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 

c)  organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy 

państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej 

- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych 

przysługujących z tytułu pełnienia służby; 

83b)   wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym lub Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych 

ustawach; 

83c)   świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 

czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1197) oraz udzielonej na 

podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla 



- 64 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), a także inne świadczenia o 

podobnym charakterze otrzymane w związku z ujawnieniem wobec organu 

powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w 

popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia; 

84)  wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z 

przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego; 

85)  wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych 

przepisów; 

86)  (uchylony); 

87)   wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących 

emerytów, rencistów i weteranów poszkodowanych z tytułu abonamentowych opłat 

telewizyjnych i radiowych; 

88)  (uchylony); 

89)   wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie 

odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie 

praktyki zawodowe; 

90)  wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę 

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych 

za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego; 

90a)   świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26-28, art. 29a i art. 36 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1569 i 1726); 

90b)   świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z 

zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub 

organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę 

i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji 

Szwajcarskiej; 
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90c)   świadczenia, o których mowa w art. 145ga ust. 2 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 

r. o Policji, w art. 147j ust. 2 i 2d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 

Granicznej, w art. 49i ust. 2 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej, w art. 9b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub 

pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726), w art. 85b ust. 2 i 6 ustawy z dnia 24 maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 67 

ust. 6 i 6d ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych, w art. 4a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego oraz w art. 144a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie 

Ochrony Państwa; 

91)  wypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych 

podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem 

przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki; 

92)   świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin 

zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł; 

93)  dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali 

mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej 

różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu; 

94)  wynagrodzenia otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z 

tytułu użytkowania przez spółdzielnie wniesionych wkładów gruntowych; 

95)  odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o 

których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1; 

95a)   odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego; 

96)  (uchylony); 

97)  dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału, przyznane na podstawie odrębnych 

przepisów o dodatkach mieszkaniowych; 

97a)   dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

97b)   kwoty należności z tytułu: 
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a)  zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, 

b)  zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za 

odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, 

c)  odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, 

d)  odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c, 

e)  nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w 

lit. a-d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z 

kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego 

- umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) lub uchwały, o której mowa 

w art. 59 ust. 3 tej ustawy; 

98)  dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie 

odrębnych przepisów; 

  98a) kwoty refundacji z tytułu opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne 

ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, przyznanych na podstawie ustawy z 

dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 203 i 252); 

  98b) zwrot kwoty zniżki z tytułu opłacenia przez inwalidę wojennego i wojskowego 

składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub składki na 

dobrowolne ubezpieczenie casco, otrzymanej od organu rentowego; 

99)  (uchylony); 

  100) emerytury lub renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie 

niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem posiadania przez podatnika: 

a)  orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I lub II grupy, wydanego przez właściwy 

organ, 

b)  dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, potwierdzającej wypadek, 

bądź poświadczonego notarialnie oświadczenia dwóch świadków 

potwierdzających utratę wzroku w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 

lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie, 

c)  aktualnego zaświadczenia lekarskiego okulistycznego o urazowym uszkodzeniu 

wzroku bądź aktualnego zaświadczenia z przeprowadzonej obdukcji sądowo-
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lekarskiej, potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzeń, o 

których mowa w lit. b, lub 

d)  ważnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub 

Związku Ociemniałych Żołnierzy RP; 

100a)   świadczenie uzupełniające otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniu 

uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; 

  101)   przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa 

w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1222 oraz z 2020 r. poz. 567); 

  102) zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1482, z późn. zm.) z tytułu: 

a)  przejazdu do miejsca pracy, 

b)  przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, 

c)  przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego 

dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy, 

d)  przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, 

e)  zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, 

f)  przejazdu na egzamin; 

  103) (uchylony); 

  104) otrzymane przez posła lub senatora świadczenia pieniężne i wartość świadczeń 

rzeczowych (w naturze) na podstawie art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz 

art. 46 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1799); 

105)   dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni, 

papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, 

otrzymanych w drodze darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego 

podatku od spadków i darowizn; 

  106) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów 

Zjednoczonych wypłacone osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych w 

Kuwejcie; 



- 68 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

  107) nagrody wypłacone na podstawie przepisów wydanych przez właściwego ministra 

w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i 

nagradzania uczestników tych zajęć; 

  108) kwoty pomocy pieniężnej i wartość innych świadczeń finansowanych ze środków 

budżetowych, przyznawanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej; 

109)   przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 

  110) wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń 

przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych 

ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem 

wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku 

zagranicznego (należności zagranicznej) oraz zasiłków chorobowych i 

macierzyńskich; 

  111) oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań 

podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu 

różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

  112) zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia 

tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw; 

  113) wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego; 

  114) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo 

odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków 

pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; 

115) wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i 

olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty; 

116) dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; 
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116a) umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie 

pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach 

wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od 

ustalenia których odstąpiono; 

117) wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego; 

117a) wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie 

uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, 

przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w 

przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych; 

  118) wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz 

wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu: 

a)  studiów podyplomowych, 

b)  szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, 

c)  egzaminów lub licencji, 

d)  badań lekarskich lub psychologicznych, 

e)  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

- otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

118a)   wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych 

osobie na podstawie programu usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 

19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 

(Dz. U. poz. 1818); 

  119) odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz 

obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części 

odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów 

wartościowych od emitenta; 

  120) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów 

(ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: 

a)  ustanowienia służebności gruntowej, 

b)  rekultywacji gruntów, 
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c)  szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie 

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej 

ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 

471 i 782); 

120a)   wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu 

przepisów prawa cywilnego; 

121)   jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; 

122) wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i 

przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z 

zastrzeżeniem ust. 19; 

  123) (uchylony); 

  124) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w 

nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1011 oraz z 2020 r. poz. 471); 

  125) wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie 

z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w 

rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20; 

125a)   wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona 

zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych przez przedsiębiorstwo w spadku od osób, o 

których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, z zastrzeżeniem ust. 20; 

  126) (uchylony); 

  127) alimenty: 

a)  na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na 

wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) 

pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 

b)   na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku 

sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł; 
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  128) świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac 

społecznie użytecznych; 

129)   dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36; 

129a)   świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, 

otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na 

przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze 

środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219); 

129b)  
(3) (uchylony);

 

  130)  odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i 

oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych 

obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a; 

130a)   odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o 

których mowa w art. 3 ust. 2a; 

130b)   odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na 

finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, 

dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych 

programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i 

rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane 

przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a; 

130c)   dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, z odsetek lub 

dyskonta od obligacji: 

a)  o terminie wykupu nie krótszym niż rok, 

b)  dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą Polską umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania 

dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych 
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–   chyba że na moment osiągnięcia dochodu podatnik jest podmiotem powiązanym w 

rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych z emitentem tych obligacji oraz posiada, 

bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z innymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu 

tych przepisów więcej niż 10% wartości nominalnej tych obligacji; 

  131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa 

w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału 

wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego 

zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego 

zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym 

nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego 

prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; 

udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości 

przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; 

  132) przyznane przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki 

organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne i 

międzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy, nagrody: 

a)  za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki, 

b)  z tytułu działalności na rzecz praw człowieka 

- w części przekazanej jako darowizna przez podatników, którzy otrzymali te nagrody, na 

rzecz instytucji realizującej cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego, z zastrzeżeniem ust. 31; 

  133) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna 

uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów; 

  134) świadczenia pieniężne otrzymane na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 

zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 

1956-1989 (Dz. U. z 2020 r. poz. 678); 

  135) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o 

pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych 

osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2016 r. poz. 734); 

  136) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem 

płatności otrzymanych przez wykonawców; 
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  137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w 

ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

138)   kwoty finansowego wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 27 września 

2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1116); 

139)   kwoty zwrotu wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych 

ludzi; 

140)   kwota określona zgodnie z art. 27f ust. 8-10; 

141)   zwolnienie z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej 

Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 

r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907); 

142)   kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością 

gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z postępowaniem 

upadłościowym; 

143)   dochody kredytobiorców z tytułu: 

a)  umorzonych należności otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w 

trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138), 

b)  niepodlegających zwrotowi kwot pokrywanych ze środków kredytodawcy za okres 

dodatkowej weryfikacji, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, o której mowa w lit. 

a; 

144)   wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika 

pomocnikowi rolnika w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

145)   kwoty dopłat udzielonych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy 

państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 

mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551); 

146)   dochody uzyskane przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu: 
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a)  nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w 

tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej 

(know-how), 

b)  nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia 

lub umowy o podobnym charakterze, 

c)  nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych, 

d)  otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to jest 

przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe 

–   będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów 

zawieranych przez Skarb Państwa, których wejście w życie oraz stwierdzenie 

wykonania zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 26 

czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień 

o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1379 i 

2020), 

147)   nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów przyznawane na podstawie art. 31a 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 

2020 r. poz. 568 i 695); 

148)   przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, 

spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, 

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. 

1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16. 

2. (uchylony). 

2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. Zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 63a i 63b, przysługują podatnikowi 

wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu. 
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5b. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, lub uchylenia decyzji o 

wsparciu, o której mowa w ust. 1 pkt 63b, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest 

obowiązany do zapłaty podatku na zasadach określonych w ust. 5c. 

5c. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do 

zapłaty podatku należnego od dochodu wynikającego z cofniętego zezwolenia albo z 

uchylonej decyzji o wsparciu, w terminie właściwym do rozliczenia zaliczki za pierwszy 

okres przypadający do wpłaty zaliczki, o którym mowa w art. 44, następujący po 

miesiącu, w którym wystąpią te okoliczności, a gdy utrata prawa nastąpi w grudniu - w 

zeznaniu rocznym. Kwotę podatku należnego do zapłaty stanowi: 

1)   podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w 

cofniętym zezwoleniu albo w uchylonej decyzji o wsparciu - jeśli podatnik korzystał z 

pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a albo 

63b, wyłącznie w ramach jednego zezwolenia albo wyłącznie w ramach jednej decyzji, 

lub 

2)   kwota w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w 

zezwoleniu lub w tej uchylonej decyzji o wsparciu - jeśli podatnik korzystał z pomocy 

publicznej udzielonej w formie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a albo 63b, w 

ramach więcej niż jednego zezwolenia lub w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu 

albo w ramach zezwolenia lub zezwoleń i decyzji o wsparciu. 

5ca. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza 

terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem 

określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie strefy lub na terenie 

określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia 

określa się w oparciu o przychody i koszty uzyskania przychodów jednostki 

organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w zezwoleniu lub w decyzji o 

wsparciu. 

5cb. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia lub na podstawie 

decyzji o wsparciu za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 5ca, 

przepisy rozdziału 4b oddziału 2 stosuje się odpowiednio do transakcji między tą 

jednostką organizacyjną a pozostałą częścią przedsiębiorstwa podatnika. 

5cc. Przepisów ust. 1 pkt 63a i 63b nie stosuje się, jeżeli: 
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1)   osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie 

zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z działalności gospodarczej 

określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z zawarciem umowy lub 

dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, 

dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku 

dochodowego, lub 

2)   czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru, lub 

3)   podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 63a i 

63b, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym 

związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub 

jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od 

opodatkowania. 

5cd. Podatnik traci prawo do zwolnienia podatkowego z dniem dokonania pierwszej z 

czynności, o których mowa w ust. 5cc. W takim przypadku ust. 5b i 5c stosuje się 

odpowiednio, ze skutkiem od tego dnia. 

5d. (uchylony). 

6. (uchylony). 

6a. (uchylony). 

7. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły 

niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części 

stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało 

pokryte przez wpłaty rodziców. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 
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1)   w celu osiągnięcia przychodów lub 

2)   w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na 

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub 

3)   przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz 

jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 

4)   przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w 

związku z wykonywaniem tych funkcji. 

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których 

miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład 

pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 

ust. 2 pkt 3 i 4. 

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: 

1)   pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)   pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych 

organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia 

zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; 

3)   uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej; 

4)    pracownika otrzymującego przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1, zwolnione od 

podatku na podstawie ust. 1 pkt 148. 

15a. Uzyskany w roku podatkowym przychód powyżej limitów, o których mowa w ust. 1 pkt 

71a, podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na 

zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

15b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 71a, ma charakter pomocy de minimis i jest 

udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

16. (uchylony). 

17. (uchylony). 

18. (uchylony). 
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19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce, o 

której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

20. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 125 oraz 125a, nie mają zastosowania do 

świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub umów 

będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 2. 

21. (uchylony). 

22. (uchylony). 

23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod 

warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od 

organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są 

urządzane i prowadzone. 

24. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych 

dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej (umowy 

twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą instytucją 

wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej. 

25. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: 

1)   wydatki poniesione na: 

a)  nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a 

także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub 

lokalem, 

b)  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału 

w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 

udziału w takim prawie, 
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c)  nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, 

prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym 

również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu 

lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim 

prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni 

przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, 

d)  budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku 

mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, 

e)  rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego 

budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub 

własnego pomieszczenia niemieszkalnego 

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

2)   wydatki poniesione na: 

a)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez 

podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, 

b)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez 

podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, 

c)  spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) 

zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, 

o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których 

mowa w lit. a lub b 

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem ust. 29 i 30; 

3)   wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego 

się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej: 
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a)  budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub 

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub 

c)  gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w 

takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również 

gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału 

w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub 

d)  gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w 

takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a. 

25a. Wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, uznaje się za wydatki poniesione na 

cele mieszkaniowe, jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, 

nastąpiło nabycie własności rzeczy lub praw wymienionych w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, w 

związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie. 

26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, 

rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich 

prawach. Przez własne budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 

lit. d i e, rozumie się również niestanowiące własności lub współwłasności podatnika 

budynek, lokal lub pomieszczenie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, 

podatnik nabędzie ich własność lub współwłasność albo spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w 

takich prawach, jeżeli uprzednio prawo takie mu nie przysługiwało. 

27. W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej 

wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych 

umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez 

organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego 

terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. 

28. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: 



- 81 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub 

udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub 

2)   budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo 

jego części 

- przeznaczonych na cele rekreacyjne. 

29. W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi 

część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w 

tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki 

poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na 

spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej 

części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o 

których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c. 

30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w 

ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu 

Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części 

wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki 

określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg 

podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. 

31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje się, jeżeli: 

1)   wysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, o których mowa w 

art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, jest udokumentowana dowodem 

wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku nagrody innej niż 

pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej nagrody, oraz 

oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu; 

2)   nagroda, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu 

terminu dla złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, 

składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę. 

32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 136, nie ma zastosowania do przychodów 

określonych w art. 12 ust. 1. 

33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne 

utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów 

emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych 
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państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

[34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy 

pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub 

zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy 

społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera 

świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.] 

<34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy 

sporządzone na piśmie oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia 

z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio 

w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, 

podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń oraz adres do 

doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), wpisany do 

bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy – jeżeli 

posiada, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera 

świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.> 

35. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma zastosowanie pod warunkiem złożenia 

urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż przed upływem 

terminu określonego w art. 45 ust. 1: 

1)   w przypadku pracy na statku podnoszącym polską banderę - zaświadczenia, o którym 

mowa w art. 85 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu; 

2)   w przypadku pracy na statku podnoszącym inną, niż polska, banderę - zaświadczenia 

armatora lub agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, zawierającego: 

a)  imię i nazwisko marynarza, jego adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku 

jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

b)  informację o liczbie dni przepracowanych w roku na statku spełniającym wymagania, 

o których mowa w ust. 1 pkt 23c, przez marynarza, którego dotyczy zaświadczenie, z 

podaniem okresów zatrudnienia, nazwy i bandery statku, 

c)  informację o kwocie przychodu marynarza z tytułu pracy u armatora, 

d)  informacje dotyczące armatora obejmujące: 
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–  imię i nazwisko lub nazwę, 

–  adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, 

–  numer identyfikacji podatkowej lub zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika, 

–  formę prawną. 

35a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 29b, stosuje się także do otrzymanego 

odszkodowania w części odpowiadającej wartości wydatków poniesionych przez 

podatnika na cele określone w tym przepisie od dnia powstania szkody do dnia 

otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w 

tym poprzez odpisy amortyzacyjne. 

35b. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, zalicza się okres: 

1)   podróży do miejsca rozpoczęcia pracy na statku, liczony wraz z dniem rozpoczęcia 

podróży z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego w marynarskiej 

umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy 

na morzu, do dnia rozpoczęcia pracy na statku, a w przypadku statków obsługiwanych 

przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku - jeden dzień przy 

każdorazowej zmianie załogi; 

2)   podróży z miejsca zakończenia pracy na statku, liczony wraz z dniem zakończenia 

pracy na statku, do dnia zakończenia podróży w miejscu zamieszkania lub innym 

miejscu wskazanym w marynarskiej umowie o pracę, o której mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, a w przypadku statków 

obsługiwanych przez kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku - 

jeden dzień przy każdorazowej zmianie załogi; 

3)   repatriacji i oczekiwania na repatriację w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o pracy na morzu - w przypadku gdy na podstawie przepisów dotyczących kosztów 

ponoszenia repatriacji armator jest obowiązany do ponoszenia tych kosztów; 

4)   pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego oraz okresy 

niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby, które miały miejsce 

w okresie zatrudnienia na statku, określone w zaświadczeniach lekarskich; 

5)   szkolenia lub przeszkolenia w jednostkach edukacyjnych, prowadzących szkolenia 

zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie 

wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, 

sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 

r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103); 
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6)   szkolenia lub przeszkolenia innego niż wskazane w pkt 5, na które marynarz został 

skierowany przez armatora, a obowiązek odbycia tego szkolenia lub przeszkolenia 

wynika z odrębnych przepisów; 

7)   urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego, jeżeli marynarska umowa o pracę, o 

której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, 

przewiduje jego uzyskanie; 

8)   wolnego od pracy pobytu na lądzie, udzielonego na podstawie przepisów dotyczących 

czasu pracy marynarzy, bezpośrednio po czasie pracy na statku obsługiwanym przez 

kolejno wymieniające się załogi statku lub część załogi statku; 

9)   urlopu wyrównawczego, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

pracy na morzu. 

35c. Okresy, o których mowa w ust. 35b, ustalane są na podstawie dokumentów 

przedłożonych przez marynarza. 

35d. Przez armatora, o którym mowa w ust. 35 i 35b, rozumie się armatora, o którym mowa w 

art. 11 ust. 1 lit. j Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną 

Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 845, z 2017 r. poz. 512 oraz z 2019 r. poz. 962). 

36. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji 

otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została 

przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej 

prowadzącej tę działalność. 

37. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 146, dotyczy również podatników mających 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

przypadku nieodpłatnego nabycia wartości, praw, usług lub otrzymania bezzwrotnego 

wsparcia finansowego, określonych w ust. 1 pkt 146, od podatników, o których mowa w 

tym przepisie, lub za ich pośrednictwem, jeżeli te wartości, prawa, usługi lub wsparcie 

finansowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele wojskowe. 

38. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 146, ma zastosowanie do dochodów 

wymienionych w tym przepisie, pozostających w związku z ustanowieniem lub 

utrzymaniem potencjału mającego na celu ochronę podstawowych interesów 

bezpieczeństwa państwa w zakresie produkcji broni, amunicji lub materiałów wojennych, 

pod warunkiem że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe. 
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39. Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie 

ust. 1 pkt 148 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku 

dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej zaniechano poboru podatku. 

 

Art. 30h. 

1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% 

podstawy obliczenia tej daniny. 

2. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy 

dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, 

art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o: 

1)   kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, 

2)   kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 

- odliczone od tych dochodów. 

3. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku 

kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty 

pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w: 

1)   rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek 

wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym, 

2)   zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa 

- których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu 

terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku 

poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 

4. 

4. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym 

deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w 

terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę 

solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio. 

5. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową 

identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, 

oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej. 
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6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, [w formie 

dokumentu elektronicznego], <na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej> wzór 

deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. 

 

Art. 32. 

1. Zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem 

ust. 1a, wynoszą: 

1)    za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym 

zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 

przedziału skali - 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu; 

2)    za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie 

pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% 

od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 

32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali; 

3)    za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu 

uzyskanego w danym miesiącu. 

1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować 

dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4, a za rok 

podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu: 

1)    dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a 

odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem 

renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% 

dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy 

miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 

27 ust. 1b pkt 1; 

2)    dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a 

odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem 

renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, 

zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego 

w danym miesiącu. 
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1b. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w ust. 1a, pobierają zaliczki 

według zasad określonych w ust. 1a pkt 1 i 2 począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. 

1c. W razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty 

możliwości do opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zobowiązany 

poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane 

według zasad określonych w ust. 1. 

1d. (uchylony). 

1e. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą 

kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez 

pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w 

art. 27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego 

miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości 

pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia. 

1f. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania 

zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez 

stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

2. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody 

w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez 

płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 

albo 3 lub w ust. 9 pkt 1-3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym 

miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b 

lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne 

nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy 

obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości 

przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych 

świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich 

uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty 

pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc 

i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego. 
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3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 1a i 2 pomniejsza się o kwotę 

stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, 

jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży 

zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że: 

1)   nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika; 

2)   nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub 

innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; 

3)   nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 

44 ust. 3; 

4)   nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

5)   ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. 

3a. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z 

oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. 

3b. Obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której 

mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika. 

4. Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w sposób określony w ust. 3, jeżeli podatnik 

powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia. 

5. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w 

art. 22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku 

określonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez 

pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na 

podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 

9a. 

7. Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów 

określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 od miesiąca, w którym otrzymał pisemne 

oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, 

jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania 

zaliczki bez zastosowania tych kosztów. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego 

roku podatkowego. 
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Art. 34. 

1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych 

bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków 

przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich 

świadczeń uzupełniających. 

1a. Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

100, jeżeli podatnik przedłoży płatnikowi dokumenty określone w tym przepisie. 

2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w sposób 

określony w art. 32 ust. 1-1e, odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3 

miesięcznie. Przepis art. 27 ust. 1b pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

2a. Organ rentowy na pisemny wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek 

dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od 

miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w 

którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia. Wniosek ten dotyczy 

również kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek. 

2b. W przypadku wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 2a, organ rentowy pomniejsza 

zaliczkę o kwotę określoną w art. 32 ust. 3 od miesiąca, w którym nastąpiło wycofanie 

wniosku, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie 

wniosku, nie miał takiej możliwości. 

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych 

bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową 

określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę obliczoną zgodnie z 

art. 32 ust. 3, jeżeli: 

1)   wypłata zasiłków dotyczy okresu pełnego miesiąca kalendarzowego i związana jest z 

pozostawaniem w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub 

spółdzielczym stosunku pracy oraz 

2)   łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków organowi rentowemu złożone 

zostanie przez zasiłkobiorcę oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym 

stwierdzi, że w okresie zasiłkowym: 

a)   nie otrzymuje emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 

pośrednictwem płatnika, 
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b)  nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi w zakładzie pracy, w 

którym ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do zasiłku, 

c)  zakład pracy, o którym mowa pod lit. b, oblicza zaliczki od dochodów pracownika w 

sposób określony w art. 32 ust. 3, 

d)  nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

4a. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez organ 

rentowy ze środków podatnika. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku wypłaty zasiłków bezpośrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia, 

zasady określone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według 

ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, 

rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających 

oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego 

wykonuje swoje zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników: 

1)   w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek; 

2)   którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że 

podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru 

opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4; 

3)   w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono 

organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek 

dochodowy; 

4)   którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

5)    którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o 

niesporządzanie rocznego obliczenia podatku; 
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6)    u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku 

obliczonego przez organ rentowy za ten rok. 

7a. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 pkt 5, dotyczy również kolejnych lat podatkowych, 

chyba że przed upływem roku podatkowego podatnik wycofa wniosek o niesporządzanie 

rocznego obliczenia podatku. 

8. W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia 

podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego 

dochodu, według ustalonego wzoru, i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi 

skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, organ rentowy sporządza 

również w przypadku, gdy dokonuje wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 

2, 75 i 100. 

9. Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego: 

1)   nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 

30-30c oraz art. 30e, 

2)   nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b, 

3)   nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami 

małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 

4, 

4)   nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób 

określony w art. 27 ust. 8, 

5)   (uchylony), 

6)   nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11, 

- podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ 

rentowy ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, 

chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość 

zobowiązania podatkowego w innej wysokości. 

10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń 
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przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, otrzymanych bezpośrednio 

z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy 

odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu 

wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym 

rozliczeniu odpowiednie informacje. 

10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub 

zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z 

innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia 

przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na 

tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub 

renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, 

stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie 

przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na 

podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego 

świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, 

zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

11. Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i 

odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten 

organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, w 

którym dokonał zwrotu składki, dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 kwotę 

tej składki. 

12. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek 

pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub 

kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, łącznie z zaliczkami za te miesiące. 

13. Organ rentowy jest obowiązany: 
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1)   pobrać różnicę, o której mowa w ust. 12, z dochodu za miesiąc, za który pobrana 

została ostatnia zaliczka - w przypadku gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek 

ustał w styczniu albo w lutym, albo 

2)   sporządzić i przekazać imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu - w 

przypadku gdy nie ma możliwości pobrania różnicy, o której mowa w ust. 12, zgodnie 

z pkt 1. 

14. Imienna informacja o wysokości uzyskanego dochodu przekazana na podstawie ust. 13 

pkt 2 zastępuje roczne obliczenie podatku. W takim przypadku organ rentowy informuje 

podatnika o przyczynie i skutkach przekazania imiennej informacji o wysokości 

uzyskanego dochodu. 

Art. 39. 

1. Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i 

urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. 

Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku 

dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74 i 148. W 

informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. 

2. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, 

zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w 

terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i 

przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje 

zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, 

imiennej informacji, o której mowa w ust. 1. 

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane 

przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a 
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w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o 

którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru. 

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w związku z zamiarem 

opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot, o którym mowa 

w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do 

sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania, informacji, o której mowa w ust. 3. 

4a. Informacje, o których mowa w ust. 3, sporządzane przez podmiot prowadzący rachunki 

zbiorcze, nie obejmują dochodów wymienionych w art. 30b, uzyskanych z papierów 

wartościowych zapisanych na tych rachunkach. 

5. (uchylony). 

Art. 41. 

1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 

dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, 

osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem 

ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, 

pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w 

art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa 

w art. 27 ust. 1. 

1a. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym 

przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 

27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1. 

1b. Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się 

odpowiednio. 

2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w 

art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi 

wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 3. 
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2a. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od 

należności, o których mowa w art. 29, pod warunkiem udokumentowania miejsca 

zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność 

gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 

zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji oraz uzyskania pisemnego 

oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; przepis art. 42 

ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

2b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a, powinno zawierać dane identyfikacyjne 

podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek 

dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji 

podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 

1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 

10, 12 i 21. 

4a. (uchylony). 

4aa. Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub 

warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik 

jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej 

staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. 

4b. (uchylony). 

4c. Spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest 

obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w 

art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. 

4d. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 

30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 

24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 

30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi 
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na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. Zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów 

wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, 

w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są 

papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu. 

4e. Spółki, o których mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, obowiązane są jako płatnicy pobierać 

zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z 

uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a-6e. 

5. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach 

funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają zryczałtowany 

podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 

rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, albo w 

przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego od dnia 

podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w 

spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu 

funduszu udziałowego. 

5a. (uchylony). 

6. (uchylony). 

6a. (uchylony). 

7. Jeżeli przedmiotem: 

1)   wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, 

2)    świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b, 

3)   świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 

- nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub 

należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub 

świadczenia. 

8. Podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany 

wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed 

terminem określonym w art. 42 ust. 1. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy 

na zasadach określonych w art. 29 bez względu na to, czy podatnik ma miejsce 
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zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a, jeżeli 

uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji. 

9a. Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane 

certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze 

podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego 

wydania. 

9b. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 

9a, miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest 

obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 9a stosuje się odpowiednio. 

9c. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 9b, odpowiedzialność za 

niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej 

ponosi podatnik. 

9d. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, 

wynika, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w 

okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił 

obowiązku, o którym mowa w ust. 9b, przepisy ust. 9a i 9c nie mają zastosowania od dnia, 

w którym płatnik uzyskał ten dokument. 

9e. W przypadku przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5, miejsce zamieszkania 

podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, 

jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 

10 000 zł w roku podatkowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu 

rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. 

10. W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami 

zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w 

zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 

lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 

pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 

należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania 

należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Zdanie 

pierwsze i drugie stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim prowadzą działalność 

gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 
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zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z 

działalnością tego zakładu. 

11. Płatnicy przy obliczaniu zaliczki nie stosują kosztów uzyskania przychodów określonych 

w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o 

rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa 

się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

12. Jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub 

postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów 

określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a przekracza w roku podatkowym kwotę 

2 000 000 zł, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, 

stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 i art. 30a ust. 1 od nadwyżki ponad 

kwotę 2 000 000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania 

podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

13. Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy 

przekroczona została kwota, o której mowa w ust. 12, wypłacone należności przelicza się 

na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 

ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Przepis stosuje się 

odpowiednio do postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych. 

14. Jeżeli nie można ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat 

(świadczeń) lub postawionych podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości 

pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a, domniemywa się, że 

przekroczyła ona kwotę, o której mowa w ust. 12. 

15. Przepisu ust. 12 nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że: 

1)   posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania 

stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów 

szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

2)   po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 4aa, nie posiada wiedzy 

uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość 

zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w 

szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa 

w art. 44f ust. 4 pkt 4 oraz 5. 
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16. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, składa kierownik jednostki w rozumieniu 

ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne 

złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 15, przez pełnomocnika. 

17. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty 

(świadczenia) lub postawienia do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z 

tytułów określonych w art. 29 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-5a. 

18. W przypadku gdy: 

1)   oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, składa jedna osoba - złożenie oświadczenia 

następuje do organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f ust. 15; 

2)   do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 15, obowiązana jest więcej niż jedna 

osoba - dowód złożenia tego oświadczenia przekazywany jest wraz ze zgłoszeniem do 

organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f ust. 15. 

19. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, potwierdza się, że oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 15, zostało złożone przez wszystkie osoby obowiązane do jego złożenia. 

Zgłoszenie składa w terminie, o którym mowa w ust. 17, jedna z osób, które złożyły 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 15. Zgłoszenie nie może zostać złożone przez 

pełnomocnika. 

20. Jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 15, a następnie dokonuje na 

rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat (świadczeń) z 

tytułów określonych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a, lub stawia do dyspozycji tego 

podatnika kolejne pieniądze lub wartości pieniężne ze wskazanych tytułów, płatnik może 

nie stosować ust. 12 do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym złożono to oświadczenie. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, płatnik, w terminie do 7 dnia następującego po 

miesiącu, w którym upłynął okres, o którym mowa w ust. 20, składa oświadczenie do 

organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f ust. 15, że w momencie dokonania 

dalszych wypłat (świadczeń) lub postawienia do dyspozycji kolejnych pieniędzy lub 

świadczeń pieniężnych: 

1)   posiadał dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego do zastosowania 

stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów 

szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

2)   po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 4aa, nie posiadał wiedzy 

uzasadniającej przypuszczenie, że istniały okoliczności wykluczające możliwość 
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zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w 

szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa 

w art. 44f ust. 4 pkt 4 i 5. 

22. W przypadku gdy złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 21, nie jest możliwe z 

uwagi na niespełnienie warunków będących jego przedmiotem, płatnik, w terminie, o 

którym mowa w tym przepisie, wpłaca podatek, który byłby należny przy zastosowaniu 

ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę. 

23. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 21, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 16, 18 i 

ust. 19 zdanie trzecie. 

24. Płatnicy nie są obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta od: 

1)   listów zastawnych; 

2)   obligacji: 

a)  o terminie wykupu nie krótszym niż rok, 

b)  dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą 

Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają 

zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności 

licencyjnych. 

25. Niepobranie podatku w przypadku, o którym mowa w ust. 24 pkt 2, następuje pod 

warunkiem złożenia przez emitenta do organu podatkowego, o którym mowa w art. 44f 

ust. 15, oświadczenia, że emitent dochował należytej staranności w poinformowaniu 

podmiotów z nim powiązanych w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 

11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o warunkach 

zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 130c, w stosunku do tych podmiotów 

powiązanych. 

26. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 25, składa się jednokrotnie w stosunku do danej 

emisji obligacji, nie później niż do dnia wypłaty odsetek lub dyskonta od obligacji. 

27. Oświadczenia, o których mowa w ust. 15, 21 i 25, oraz zgłoszenie, o którym mowa w ust. 

18 pkt 2, składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej 
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dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

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

sposób przesyłania oświadczeń, o których mowa w ust. 15, 21 i 25, oraz zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 18 pkt 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności 

danych zawartych w tych dokumentach, a także potrzebę ich ochrony przed 

nieuprawnionym dostępem. 

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

rozporządzenia, grupy podatników, grupy płatników lub czynności, w przypadku których 

zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie ust. 12, jeżeli spełnione zostały warunki 

do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego, specyficzny status niektórych grup 

podatników i płatników oraz specyfikę dokonywania niektórych czynności. 

 

Art. 42. 

1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz 

kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby 

bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w 

przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których 

mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, 

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o 

których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika 

wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź 

miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, 

według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego 
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zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b 

stosuje się odpowiednio. 

2. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa: 

1)   w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów 

skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje 

zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, 

sporządzone według ustalonego wzoru; 

2)    w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów 

skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują 

swoje zadania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - 

imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w 

roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w 

ust. 4. 

3. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu dla 

złożenia informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, informacje te płatnik składa nie 

później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. 

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi 

oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej 

informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują również podmioty, o 

których mowa w art. 41, dokonujące świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 

148. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o 

których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 

29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. (uchylony). 

8. Jeżeli płatnik, o którym mowa w art. 41 ust. 10, dokonał wypłaty należności z tytułu 

określonego w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, na rzecz podatników będących osobami 



- 103 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 

tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której 

mowa w art. 5a pkt 11, przepisów ust. 2-6 nie stosuje się w zakresie dotyczącym takich 

podatników. 

9. Jeżeli suma dokonanych podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych podatnikowi 

do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 oraz 

art. 30a ust. 1 pkt 1-5a. których wysokość przekroczyła łącznie kwotę, o której mowa w 

art. 41 ust. 12, obejmuje należności, od których zgodnie z art. 41 ust. 2a nie został 

pobrany podatek, płatnik jest obowiązany zawiadomić o wartości i rodzaju dokonanych 

wypłat (świadczeń) lub postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych 

w roku podatkowym, od których nie został pobrany podatek, podając dane identyfikacyjne 

podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. Zawiadomienie to 

składa się także w przypadku dokonania temu samemu podatnikowi w danym roku 

podatkowym dalszych wypłat (świadczeń) lub postawienia do dyspozycji kolejnych 

pieniędzy lub wartości pieniężnych, od których zgodnie z art. 41 ust. 2a nie został pobrany 

podatek. 

10. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 9, jest składane do naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie został pobrany podatek na podstawie 

art. 41 ust. 2a. 

Art. 44. 

1. Podatnicy osiągający dochody: 

1)   z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, 

2)   z najmu lub dzierżawy 

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. 

1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników: 

1)   ze stosunku pracy z zagranicy, 

2)   z emerytur i rent z zagranicy, 

3)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 
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- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. 

1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący przychody określone w art. 29 bez 

pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany podatek 

dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w których uzyskali ten 

przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za 

grudzień jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. 

1c. Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, na 

podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy 

zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, 

stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę 

podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód podlegający 

opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w danym miesiącu pomniejszony o koszty 

uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6. 

1d. Podatnik, o którym mowa w ust. 1c, jeżeli dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty 

zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z 

tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego. 

1e. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1c zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

1f. Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest obowiązany 

wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień - przed upływem terminu 

określonego na złożenie zeznania. 

1g. Podatnik uzyskujący przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach może w ciągu 

roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przy 

obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, 

o której mowa w art. 27 ust. 1. 

2. Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica 

pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak 
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podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów 

pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego 

remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2. 

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. 

Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób: 

1)    obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody 

te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w 

art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1; 

2)   zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad 

określonych w art. 26, 27 i 27b; 

3)   zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące 

poprzedzające. 

3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za 

grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki 

miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w 

skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów 

uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym 

miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki 

podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w 

art. 27 ust. 1. 

3b. (uchylony). 

3c. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

3d. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący z zagranicy dochody z pracy 

wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są 

obowiązani wpłacać zaliczki na zasadach określonych w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu 

okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek 

wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w 
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tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiązany uwzględnić 

dochody uzyskane od początku roku podatkowego. 

3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a 

stosuje się odpowiednio. 

3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 

30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w 

wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 

roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z 

uwzględnieniem art. 27b. 

3g. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 

11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3h, ustala 

się w następujący sposób: 

1)    obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody 

przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 

27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa 

w art. 27 ust. 1; 

2)   zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad 

określonych w art. 26, 27 i 27b; 

3)   zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie 

kwartały. 

3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu 

skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od 

dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych 

zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 

stosuje się odpowiednio. 

3i. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 3g lub 3h, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek. 

4. (uchylony). 
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5. (uchylony). 

6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w 

terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest 

zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik 

wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. 

6a. (uchylony). 

6aa. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, wpłacał zaliczki w 

sposób określony w ust. 3g albo 3h, przedsiębiorstwo w spadku może stosować ten sposób 

w tym roku podatkowym. 

6ab. Pierwszą zaliczkę przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w którym 

dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a jeżeli zgłoszenia 

nie dokonano - za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny, 

uwzględniając przy jej obliczeniu dochody przedsiębiorstwa osiągnięte od otwarcia 

spadku, i wpłaca w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału. 

6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem przedsiębiorstw w spadku, 

mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w 

wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali 

podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w 

zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na 

zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym: 

1)   w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo 

2)    w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w 

zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 

kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b 

pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 

ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości 
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nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej 

w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. 

6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani: 

1)    (uchylony); 

2)   stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy; 

3)   wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6; 

4)   dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45. 

6d. O wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6b, podatnicy 

informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok 

podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie. 

6e. Przepisy ust. 6b-6d, 6h i ust. 6i nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz 

pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok 

podatkowy. 

6f. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w 

uproszczonej formie, kwota tych zaliczek: 

1)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do 

końca roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie; 

2)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości 

podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, za który 

zaliczki są płacone w uproszczonej formie; 

3)   nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym 

niż wymieniony w pkt 1 i 2. 

6g. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy stwierdzi inną wysokość dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość dochodu z tej działalności 

wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w zeznaniu 

korygującym, przepisy ust. 6f stosuje się odpowiednio. 

6h. Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c, 

którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z 
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zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki 

podatku w wysokości 19%. 

6i. Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h, 

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, 

zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika. 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy 

osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności 

przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny przed upływem 

terminu określonego na złożenie zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się 

odpowiednio ust. 3a oraz 3c. 

7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków 

wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: 

1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w 

roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 

miesięcy, albo 

2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1. 

7b. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a 

także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie 

prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile 

między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1)   w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego 

kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności; 
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2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 

stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w 

okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie 

umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty; 

3)   w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników 

majątku, o znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone 

do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, 

wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te 

osoby i stanowiących ich własność; 

4)   złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z 

tego zwolnienia; oświadczenie składa się [w formie pisemnej] <na piśmie> w 

terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z 

tego zwolnienia; 

5)    w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 

27. 

7d. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, wymienionych w ust. 7c 

pkt 3, stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, wykazują w zeznaniu o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w 

którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z pozarolniczej 

działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Strata 

podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9. 

7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z 

dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio 

po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w 

każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy w 
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latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na 

zasadach określonych w art. 30c. 

7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)    zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub 

upadłość spółki niebędącej osobą prawną, której są wspólnikami, lub 

2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro, 

przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub 

3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do 

najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok 

podatkowy, lub 

4)   mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku 

postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych 

tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość 

ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji ostatecznej. 

7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3, 

ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie 

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do 

zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali 

ze zwolnienia, i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych 

przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;  
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2)    w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a upływem terminu określonego 

na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 

podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym 

korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym 

przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za 

poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

3)    w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia, a upływem terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po 

roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, 

o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki 

nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania 

o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym 

mieli obowiązek złożyć to zeznanie; 

4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po 

roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego 

następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do 

złożenia: 

a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za 

zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego 

dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 

rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie, 

b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których 

doliczyli po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata 

podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia. 

7j. Przepis ust. 7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób 

opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c. 

7k. Pomoc, o której mowa w ust. 7a, 7e i 7f, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie 

i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 
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7l. W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 

7a, do przedsiębiorstwa w spadku mają zastosowanie przepisy ust. 7f-7j. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności 

gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z 

ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki 

partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

12. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, informują o okresie zawieszenia w roku 

podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym 

działalność ta była zawieszona. 

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy, o których 

mowa w ust. 10 i 11, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 

6b. 

14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających dochód na 

podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f-3i, 6 oraz 6b-6i stosuje się 

odpowiednio. 

15. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według 

zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od 

początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie 

przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku 

pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie 

podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 

roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. 
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16. Przepis ust. 15 stosuje się również do podatników, którzy równocześnie z przychodami z 

pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy lub 

działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie 

prowadzonych ksiąg. 

17. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3, 3a, 3c, 3d i 3f: 

1)   może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności 

o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, 

przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w 

którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze 

(rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana 

lub zbyta; 

2)   podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym 

zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się 

począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu 

terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w 

którym zobowiązanie zostanie uregulowane. 

18. Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, 

przysługującego na podstawie ust. 17 pkt 1, jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia 

dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych roku 

podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia dochodu w 

kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 

19. Zmniejszenia na podstawie ust. 17 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności 

zaliczki, określonego w ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 

20. Zwiększenia na podstawie ust. 17 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności 

zaliczki, określonego w ust. 6, zobowiązanie nie zostało uregulowane. 

21. Podatnik, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki 

na podstawie ust. 17 pkt 1, obowiązany jest do zwiększenia dochodu stanowiącego 

podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym 

wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 
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22. Podatnik, który dokonał zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki 

na podstawie ust. 17 pkt 2, zmniejsza dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki w 

okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. 

23. Przepisy ust. 17-22 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o którym 

mowa w ust. 15. 

24. W zakresie nieuregulowanym w ust. 17-23 przepis art. 26i stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 45a. 

Jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa 

państwa: 

1)    zadania naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 

2, pełni organ wymieniony w art. 13a Ordynacji podatkowej; 

2)   zadania urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, pełni urząd obsługujący 

organ, o którym mowa w art. 13a Ordynacji podatkowej; 

3)   przekazania 1% podatku należnego z zeznań podatkowych albo ich korekt, o którym 

mowa w art. 45c ust. 1, złożonych urzędowi, o którym mowa w pkt 2, dokonuje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według siedziby urzędu, o którym mowa w pkt 2, na 

podstawie otrzymanej od tego urzędu [pisemnej] <sporządzonej na piśmie> informacji. 

 

 

U S T A W A z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1406, 1492 i 1565)    

Art. 18. 

1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 

24f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, po odliczeniu: 

1)   darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w 

art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach 

regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność 

pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do 
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wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 

7a ust. 1; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)    w bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją 

programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii 

stracone, a w bankach stosujących MSR - kredytów (pożyczek), o których mowa w 

art. 16 ust. 1 pkt 26c lit. c tiret pierwsze; 

7)   darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% 

dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1; 

8)    darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom 

prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o 

których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% 

dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1. 

1a. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1, 7 i 8 nie może przekroczyć 

10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym że odliczeniom 

nie podlegają darowizny na rzecz: 

1)   osób fizycznych; 

2)   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, 

prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów 

przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, 

piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub 

handlu tymi wyrobami. 

1b. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za 

kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w 

części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. 

Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 14. 
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1c. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, oraz odliczenie wynikające z 

odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem 

wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż 

rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z 

którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej 

przyjęciu. 

1ca. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, stosuje się w przypadku gdy 

przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem 

materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do 

użytku lub są starsze niż 12 lat. 

1d. (uchylony). 

1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 

1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, są obowiązani: 

1)   w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem 

otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą 

działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 

1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem 

darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, 

jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich 

darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 

35 000 zł; 

2)    w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do 

publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego 

przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, 

informacje, o których mowa w pkt 1. 

1ea. O udostępnieniu informacji, o którym mowa w ust. 1e pkt 2, podatnik informuje w 

zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym 

podatnik otrzymał darowizny. 

1eb. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1e pkt 2, zwolnione są podmioty, których dochód 

określony zgodnie z art. 7 ust. 1 za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł. 

1f. Podatnicy otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 

pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy 
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nie składają zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, są obowiązani w terminie, o 

którym mowa w art. 27 ust. 1: 

1)   przekazać urzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych darowizn 

ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku 

publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od 

osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota 

darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w 

danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł; 

2)   udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach 

masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie 

dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i [w formie pisemnej] <na piśmie> 

zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego 

zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 

20 000 zł. 

1g. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 7 i 8, oraz 

wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane 

pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer 

identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla 

celów podatkowych identyfikacji. 

1h. Do podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a, składających zeznanie, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, otrzymujących darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz 

w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, przepisy ust. 1e i 1f stosuje się odpowiednio. 

1i. Przepisy ust. 1e, 1f i 1h stosuje się odpowiednio do podatników otrzymujących darowizny, 

które podlegają odliczeniu na podstawie odrębnych ustaw. 

1j. Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji, określonej w przepisach regulujących 

działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do 
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w 

sferze zadań publicznych, przysługuje podatnikowi pod warunkiem: 

1)   udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień 

przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i prowadzącą 

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, oraz 

2)   istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania lub z innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji 

podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja 

posiada siedzibę. 

1k. Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku, gdy 

podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na 

podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14. 

2.– 7.(uchylone). 

8. Podatnicy uzyskujący przychody z zysków kapitałowych lub przychody z innych źródeł 

przychodów mogą dokonywać odliczeń, o których mowa w ust. 1, od dochodu w 

dowolnej proporcji, z tym że suma dokonanych w źródłach przychodów odliczeń nie 

może przekroczyć wysokości określonej w ust. 1 i 1a. 

Art. 25. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24d i art. 24f, są 

obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości 

różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 

podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

1a. Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni 

miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca 

następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli 

przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na 

zasadach określonych w art. 27 ust. 1. 
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1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego 

a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał 

roku kalendarzowego. 

1c. Zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, z 

zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w 

terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie 

wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży 

zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. 

1d. Do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki 

kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

1e. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 1b, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok 

podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek. 

1f. Z zastrzeżeniem ust. 1g, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych i kwartalnych nie stosuje 

się stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 pkt 2. 

1g. Podatnicy rozpoczynający działalność, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1a, w pierwszym roku 

podatkowym oraz mali podatnicy, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1c, mogą obliczać zaliczki 

przy zastosowaniu stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 pkt 2 za miesiące lub 

kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie 

przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro 

przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 

pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Począwszy od 

następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy są obowiązani do stosowania stawki 

podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1. 

2. (uchylony). 

2a. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, określone 

w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy 

udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co 

najmniej 50%, mogą wpłacać zaliczki, o których mowa w ust. 1-1c, począwszy od dnia 20 

października każdego roku. 
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3. Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których 

dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 

17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym 

przepisie. 

3a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 

pkt 4a lit. a. 

4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą 

dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo 

na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego 

dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis 

ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, 

zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z 

zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a. 

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie 

uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia. 

5. Podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego [w formie pisemnej] 

<na piśmie>  oświadczenie, że: 

1)   zaprzestał działalności albo 

2)   jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności 

wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż 

określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f 

- jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia złożenia tego 

oświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie 

podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4. 

5a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik jest 

zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty 

zawieszeniem. 

5b. Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej lub spółki komandytowej, która zawiesiła 

wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej 
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działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty 

zawieszeniem. 

5c. Podatnicy, o których mowa w ust. 5a i 5b, informują o okresie zawieszenia w roku 

podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była 

zawieszona. 

5d. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy, o których 

mowa w ust. 5a i 5b, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 1-1c, 6 i 6a. 

6. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej 

formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym 

zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w 

wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku 

poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie 

wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. 

6a. Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok 

podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych 

miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w 

uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, 

przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego 

zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą 

wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku 

należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok 

podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio. 

6b. Podatnicy, którzy podpisali porozumienie podatkowe, o którym mowa w art. 20zb 

Ordynacji podatkowej, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w 

uproszczonej formie w wysokości prognozowanego na dany rok zobowiązania 

podatkowego, przypadającej proporcjonalnie na każdy miesiąc danego roku podatkowego. 

7. Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6-6b, 

są obowiązani: 

1)    (uchylony); 
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2)   stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym; 

3)   wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady 

wyrażone w tych przepisach; 

4)   (uchylony); 

5)   dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27. 

7a. O wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6-6b, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok 

podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie. 

8. Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli 

działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym. 

9. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą 

zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej 

formie, kwota tych zaliczek: 

1)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do 

końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który zaliczki są 

płacone w formie uproszczonej; 

2)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości 

podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku 

podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej; 

3)   nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym 

niż wymieniony w pkt 1 i 2. 

10. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy określi należny podatek dochodowy w 

wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo w 

zeznaniu korygującym, przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do 

pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze 

zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności 

gospodarczej są zwolnieni z obowiązków wynikających z ust. 1 w roku podatkowym 

następującym bezpośrednio po: 

1)   pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a - w przypadku gdy 

ten rok podatkowy trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo 
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2)   drugim roku podatkowym - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1 

- pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o 

korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się [w formie pisemnej] <na 

piśmie> w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym 

zwolnieniem. 

12. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, są obowiązani do 

złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia należnego podatku 

za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących 

bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego 

podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem; podatek ten 

płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat 

podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem. 

13. Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do podatników: 

1)   utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 1, albo 

2)   utworzonych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 

wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółek niebędących 

osobami prawnymi, albo 

3)   utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo 

utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo 

składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według 

średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia, przy czym wartość tych 

składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo 

4)   utworzonych przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające 

osobowości prawnej, wnoszące - tytułem wkładów niepieniężnych na poczet ich 

kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku 

likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień określonych w ust. 11 i 12, 

jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych zlikwidowanych 

podatników, albo 

5)   którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 11, przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość 
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w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego 

rok rozpoczęcia działalności, albo 

6)   którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na 

podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na 

pełne etaty. 

14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli: 

1)   zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość w okresie 

korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych albo 

2)   w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu 

następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę, o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego 

przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, albo 

3)   w roku korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych 

osiągną przychody z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według 

średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia w 

roku poprzednim, albo 

4)   odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pięciu następnych 

latach podatkowych mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - 

w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z 

wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, 

jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 

15. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2, 

ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

16. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłaty należnych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
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w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli 

zeznanie i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 27 ust. 1; w tych 

przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za 

poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

2)   w pierwszych trzech miesiącach roku następującego bezpośrednio po roku, w którym 

korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku na zasadach określonych 

w art. 27 ust. 1; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z 

tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze 

zwolnienia; 

3)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za rok podatkowy, w 

którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego 

po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do zapłaty należnego 

podatku, o którym mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od 

dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie. 

17. Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i 

na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

18. Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 1b, 

jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę 

zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od 

dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od 

początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od 

początku roku. 

19. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 1-1g: 

1)   może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności 

o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, 

przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w 

którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze 
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(rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana 

lub zbyta; 

2)   podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym 

zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się 

począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu 

terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w 

którym zobowiązanie zostanie uregulowane. 

20. Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, 

przysługującego na podstawie ust. 19 pkt 1, jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia 

dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych roku 

podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia dochodu w 

kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 

21. Zmniejszenia na podstawie ust. 19 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności 

zaliczki, określonego w ust. 1a albo 1c, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 

22. Zwiększenia na podstawie ust. 19 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności 

zaliczki, określonego w ust. 1a albo 1c, zobowiązanie nie zostało uregulowane. 

23. Podatnik, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki 

na podstawie ust. 19 pkt 1, obowiązany jest do zwiększenia dochodu stanowiącego 

podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym 

wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 

24. Podatnik, który dokonał zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki 

na podstawie ust. 19 pkt 2, zmniejsza dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki w 

okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. 

25. Przepisy ust. 19-24 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o którym 

mowa w ust. 18. 

26. W zakresie nieuregulowanym w ust. 19-25 przepis art. 18f stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 26. 

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
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podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł 

na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem 

ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych 

wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika 

certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej 

niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania 

podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie 

dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności 

prowadzonej przez płatnika. 

1a. Zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli 

podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z 

przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, 

złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że 

przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach 

osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie. 

1aa. Płatnicy nie są obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta od: 

1)   listów zastawnych; 

2)   obligacji: 

a)  o terminie wykupu nie krótszym niż rok, 

b)  dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą 

Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają 

zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności 

licencyjnych. 

1ab. Niepobranie podatku w przypadku, o którym mowa w ust. 1aa pkt 2, następuje pod 

warunkiem złożenia przez emitenta do organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b 

ust. 15, oświadczenia, że emitent dochował należytej staranności w poinformowaniu 
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podmiotów z nim powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 

23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, o warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 50c, w stosunku 

do tych podmiotów powiązanych. 

1ac. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1ab, składa się jednokrotnie w stosunku do danej 

emisji obligacji, nie później niż do dnia wypłaty odsetek lub dyskonta od obligacji. 

1ad. Narodowy Bank Polski nie pobiera podatku w przypadkach, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 50d. 

1b. Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od 

zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi 

handlowej są obowiązane przed wyjściem statku z portu polskiego wpłacić na rachunek 

urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy według siedziby Morskiej Agencji 

naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, należny podatek obliczony od 

przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie 

polskim. Dowód wpłaty podatku zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi 

handlowej jest obowiązane przekazać właściwej miejscowo Morskiej Agencji. Jeżeli 

jednak przed wyjściem statku z portu polskiego nie jest możliwe ustalenie wysokości 

przychodu za wywóz ładunków i pasażerów, zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej 

żeglugi handlowej jest obowiązane wpłacić zaliczkę na podatek od przewidywanego 

przychodu, a następnie w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłacić różnicę między 

kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki. 

1c. Jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, 

wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie przekracza 

kwoty, o której mowa w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 

ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na 

podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów 

pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo 

w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego: 

1)   jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem 

rezydencji, lub 
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2)   istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo 

przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest 

położony. 

1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania 

[pisemnego] <sporządzonego na piśmie> oświadczenia, że należności te związane są z 

działalnością tego zakładu; przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio. 

1e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1d, powinno zawierać dane identyfikujące 

podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. 

1f. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, 

wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, 

lub jej zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w 

art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacona temu podatnikowi w obowiązującym u płatnika 

roku podatkowym, nie przekracza kwoty, o której mowa w ust. 1, osoby prawne i 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych 

należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z 

uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego 

zakładu [pisemnego] <sporządzonego na piśmie> oświadczenia, że w stosunku do 

wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 

21 ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 4. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 1, [pisemne ] <sporządzone na piśmie> oświadczenie powinno wskazywać, że 

spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności. 

1g. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 
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wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 do wysokości kwoty, o której mowa w ust. 

1, na rzecz podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 

58, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem: 

1)   udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz 

art. 17 ust. 1 pkt 58, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od 

tego podmiotu certyfikatem rezydencji, oraz 

2)   złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 

pkt 58, [pisemnego] <sporządzonego na piśmie> oświadczenia, że jest rzeczywistym 

właścicielem wypłaconych przez płatnika należności oraz spełnia on warunki, o 

których mowa w tych przepisach. 

1h. Ocena warunków określonych w ust. 1g dokonywana jest niezależnie od warunku 

istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzecząpospolitą 

Polską a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 

pomiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58 ma siedzibę. 

1i. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane 

certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze 

podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego 

wydania. 

1j. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 1i, 

miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest 

obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 1i stosuje się odpowiednio. 

1k. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1j, odpowiedzialność za 

niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej 

ponosi podatnik. 

1l. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, 

wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie 

dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1j, przepisy ust. 1i i 1k nie mają zastosowania od dnia, w którym 

płatnik uzyskał ten dokument. 

1m. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują wypłat należności z 

tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub 

zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 
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11j ust. 2, są obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 

19% kwoty dokonanej wypłaty. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

1n. W przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a, miejsce siedziby 

podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, 

jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 

000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu 

rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. 

1o. Warunku, o którym mowa w ust. 1d, nie stosuje się do Narodowego Banku Polskiego w 

zakresie wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta na rzecz podatników, o których 

mowa w art. 3 ust. 2, będących bankami lub instytucjami kredytowymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, prowadzącymi działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział będący zagranicznym zakładem, 

jeżeli wypłata należności dokonywana jest w związku z realizacją przez Narodowy Bank 

Polski polityki pieniężnej oraz należności te związane są z działalnością tego 

zagranicznego zakładu. 

2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach 

funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 

14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu 

o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w przypadku braku wymogu rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego - od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie 

uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w spółdzielniach - od dnia podjęcia przez walne 

zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku 

podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 

1a. 

2a. W przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 

ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, 

podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 

1 albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez 

niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku 

zbiorczego. W tym przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d nie stosuje się 

w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona. 
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2b. W przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a do poboru podatku są obowiązane 

podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest 

wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do 

dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

2c. W przypadku wypłat należności z tytułu: 

1)   odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 2, 

2)    przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g, uzyskanych z 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na 

rachunkach zbiorczych 

- obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki 

papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje 

za pośrednictwem tych podmiotów. 

Zdanie pierwsze stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 w zakresie, w 

jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są 

papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu. 

2d. Płatnicy, o których mowa w ust. 2c, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu 

przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub 

posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką 

umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla 

celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przepisy ust. 1c-1l 

stosuje się odpowiednio. 

2e. Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz 

art. 22 ust. 1 przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące 

przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z zastrzeżeniem ust. 2g, w dniu 

dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki 

podatku określonej w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę, o której 

mowa w ust. 1: 

1)   z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e; 
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2)   bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek 

wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

2f. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w ust. 3d. 

2g. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1, 

wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3 pkt 2 lub art. 22 

ust. 4 pkt 2, albo zagranicznego zakładu takiej spółki, jeżeli łączna kwota należności z 

tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacona temu podatnikowi w 

obowiązującym u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące 

wypłat tych należności mogą zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 lub 

art. 22 ust. 4, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa 

w art. 26b. 

2h. Przepisu ust. 2g nie stosuje się, jeżeli z informacji posiadanej przez płatnika, w tym z 

dokumentu, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że podatnik, którego 

dotyczy opinia o stosowaniu zwolnienia, nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 

3-9, art. 22 ust. 4-4d i 6 lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu 

przedstawionemu w tej opinii. 

2i. Jeżeli rok podatkowy płatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę, o której 

mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn 1/12 kwoty 2 000 000 zł i liczby rozpoczętych 

miesięcy roku podatkowego, w którym dokonano wypłaty tych należności. 

2j. Jeżeli obliczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, nie jest możliwe poprzez wskazanie roku 

podatkowego płatnika, zasady określone w ust. 2e stosuje się odpowiednio w odniesieniu 

do obowiązującego u tego płatnika roku obrotowego, a w razie jego braku, w odniesieniu 

do obowiązującego u tego płatnika innego okresu o cechach właściwych dla roku 

obrotowego, nie dłuższego jednak niż 23 kolejne miesiące. 

2k. Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy 

przekroczona została kwota, o której mowa w ust. 1, wypłacone należności przelicza się 

na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 

ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. 

2l. Jeżeli nie można ustalić wysokości należności wypłaconych na rzecz tego samego 

podatnika, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o której mowa w ust. 1. 
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3. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b, 2d i 2e pobrano 

podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, albo - w 

przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. f - na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w 

art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na 

rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w: 

1)   art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku, 

2)   art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i 

pobranym podatku 

-   sporządzone według ustalonego wzoru. 

Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie 

powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. 

3a. Płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie 

przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym 

dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku 

podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. 

3aa. (uchylony). 

3b. Na [pisemny] <sporządzony na piśmie> wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 

2, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do 

sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje 

zadania, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2. 

3c. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do dnia zaprzestania działalności. 
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3d. Informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, 

które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 

1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są 

obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio. 

3e. Jeżeli suma należności wypłaconych podatnikowi z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 

oraz art. 22 ust. 1, których wartość przekroczyła w obowiązującym u płatnika roku 

podatkowym kwotę, o której mowa w ust. 1, obejmuje należności, od których zgodnie z 

ust. 1d nie został pobrany podatek, płatnik jest obowiązany zawiadomić o kwocie i 

rodzaju należności wypłaconych wskazanemu podatnikowi w roku podatkowym tego 

płatnika, od których nie został pobrany podatek, podając dane identyfikujące podatnika 

prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej 

podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. Zawiadomienie to składa się także 

w przypadku dokonania podatnikowi w roku podatkowym dalszych wypłat należności, od 

których zgodnie z ust. 1d nie został pobrany podatek. 

3f. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3e, jest składane do naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. 

3g. Przepisy ust. 3e i 3f stosuje się odpowiednio do wypłat, od których podatek nie został 

pobrany na podstawie ust. 1a, przy czym zawiadomienie jest składane do naczelnika 

urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników 

wymienionych w art. 3 ust. 2 - do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania, wpłacić należny 

zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego w ust. 3, jeżeli 

dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób 

prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym 

mowa w ust. 1a, zostały wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1. 

5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano tego wydatku. 

6. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. h oraz j, spółka powstała 

w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7. dnia miesiąca 
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następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami 

uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 

tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której 

mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę 

tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi 

informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek 

przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie 

określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. 

7. Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1ac, 1c, 1d, 1m, 2c i 2e, oznacza wykonanie 

zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację 

odsetek. 

7a. Przepisu ust. 2e nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że: 

1)   posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania 

stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów 

szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

2)   po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nie posiada wiedzy 

uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość 

zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających 

z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w 

szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających 

spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6. 

7b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, składa kierownik jednostki w rozumieniu 

ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne 

złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 7a, przez pełnomocnika. 

7c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty 

należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1. 

7d. W przypadku gdy: 
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1)   oświadczenie, o którym mowa ust. 7a, składa jedna osoba - złożenie oświadczenia 

następuje do organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b ust. 15; 

2)   do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7a, obowiązana jest więcej niż jedna 

osoba - dowód złożenia tego oświadczenia przekazywany jest wraz ze zgłoszeniem do 

organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b ust. 15. 

7e. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7d pkt 2, potwierdza się, że oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 7a, zostało złożone przez wszystkie osoby obowiązane do jego złożenia. 

Zgłoszenie składa w terminie, o którym mowa w ust. 7c, jedna z osób, które złożyły 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a. Zgłoszenie nie może zostać złożone przez 

pełnomocnika. 

7f. Jeżeli płatnik złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a, a następnie dokonuje na 

rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, płatnik może nie stosować ust. 2e do 

momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to 

oświadczenie. 

7g. W przypadku, o którym mowa w ust. 7f, płatnik, w terminie do 7 dnia następującego po 

miesiącu, w którym upłynął okres, o którym mowa w ust. 7f, składa oświadczenie do 

organu podatkowego, o którym mowa w art. 28b ust. 15, że w momencie dokonania 

dalszych wypłat należności: 

1)   posiadał dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania 

stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów 

szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

2)   po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nie posiadał wiedzy 

uzasadniającej przypuszczenie, że istniały okoliczności wykluczające możliwość 

zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w 

szczególności okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa 

w art. 28b ust. 4 pkt 4-6. 

7h. W przypadku gdy złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 7g, nie jest możliwe z 

uwagi na niespełnienie warunków będących jego przedmiotem, płatnik, w terminie, o 

którym mowa w tym przepisie, wpłaca podatek, który byłby należny przy zastosowaniu 

ust. 2e, wraz z odsetkami za zwłokę. 
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7i. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 7g, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 7b, 7d i 

ust. 7e zdanie trzecie. 

7j. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1ab, 7a i 7g, oraz zgłoszenie, o którym mowa w ust. 

7d pkt 2, składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej 

dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

8. Informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w ust. 3 pkt 2 

oraz ust. 3b-3d, przesyła się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

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

rozporządzenia, grupy podatników, grupy płatników lub czynności, w przypadku których 

zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie ust. 2e, jeżeli spełnione zostały warunki 

do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z 

przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

uwzględniając istnienie określonych uwarunkowań obrotu gospodarczego, specyficzny 

status niektórych grup podatników i płatników oraz specyfikę dokonywania niektórych 

czynności. 

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

sposób przesyłania oświadczeń, o których mowa w ust. 1ab, 7a i 7g, oraz zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 7d pkt 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności 

danych zawartych w tych dokumentach, a także potrzebę ich ochrony przed 

nieuprawnionym dostępem. 

 

 

U S T A W A z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586) 

 

Art. 31a. 

[1. Wojskowy organ emerytalny może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym.] 

<1. Wojskowy organ emerytalny może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym albo na 

adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …).> 
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2. W razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spoczywa na organie 

emerytalnym. 

 

 

U S T A W A z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2020 r. poz. 723) 

 

Art. 32a. 

1. Organ emerytalny może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym. 

<1a. Organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

może przesyłać pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. …), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej 

ustawy. 

1b. Organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

może doręczać pisma w postaci papierowej z wyłączeniem publicznej usługi 

hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o 

doręczeniach elektronicznych: 

1) do podmiotu niepublicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych: 

a) nieposiadającego adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy 

adresów elektronicznych, 

b) który nie wszczął postępowania administracyjnego przed tym organem 

emerytalnym przy użyciu adresu do doręczeń elektronicznych; 

2) do podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w przypadku braku 

możliwości doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych tego podmiotu.> 

2. W razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spoczywa na organie 

emerytalnym. 
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U S T A W A z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

 

Art. 12. 

1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z 

koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania 

zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 

szczególności działalność obejmującą: 

1)   
(9)

 projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i 

technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego; 

2)   kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 

3)   kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i 

kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów; 

4)   wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 

5)   sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony). 

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą 

wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i 

innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej 

"uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego. 

3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości 

procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

3a. 
(10)

 Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na 

wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Postępowanie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, składa się z dwóch etapów: 

1)   kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne 

dla danej specjalności uprawnień budowlanych, zwanego dalej "kwalifikowaniem"; 

2)   egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy technicznej. 

4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu 

zawodowego albo inny upoważniony organ. 
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4a. Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części 

ustnej. 

4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), zawartej między uczelnią a właściwym 

organem samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi studiów 

opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 16. 

4c. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej 

egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane do: 

1)   projektowania w danej specjalności; 

2)   kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; 

3)   projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności. 

4d. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym 

zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych 

zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia 

budowlane. 

4e. 
(11)

 Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych 

przez właściwą izbę samorządu zawodowego, przy czym część pisemna egzaminu 

odbywa się we wszystkich okręgowych izbach właściwej izby, w tym samym dniu i o tej 

samej godzinie. 

[4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawodowego doręcza, za 

pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, 

osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych, co najmniej miesiąc przed tym 

terminem.] 

<4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawodowego doręcza 

osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych za pośrednictwem 

operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …), przesyłką poleconą za 

potwierdzeniem odbioru albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa 

w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …), co najmniej miesiąc przed tym terminem.> 

4g. Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej. 
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4h. Osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, może ponownie do niego przystąpić, 

nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części 

ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części. 

4i. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego 

uzyskania. 

5. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych wnosi opłatę za postępowanie 

kwalifikacyjne. 

5a. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których 

mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4: 

1)   z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 53, 252 i 568) zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem"; 

2)   z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia; 

3)   z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 13% 

kwoty przeciętnego wynagrodzenia. 

5b. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których 

mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6: 

1)   z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia; 

2)   z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia; 

3)   z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 19% 

kwoty przeciętnego wynagrodzenia. 

5c. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala i podaje do publicznej wiadomości 

na swojej stronie internetowej właściwa krajowa izba samorządu zawodowego. 

5d. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy właściwej izby 

samorządu zawodowego, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Opłata stanowi 

przychód właściwej izby samorządu zawodowego. 

5e. Opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast 

opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 2 i 3 oraz ust. 5b pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w 
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przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin albo usprawiedliwionego 

odstąpienia od egzaminu. 

5f. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje 

wynagrodzenie z opłat za postępowanie kwalifikacyjne. Wynagrodzenie członka komisji 

egzaminacyjnej nie może być wyższe niż: 

1)   za udział w kwalifikowaniu - 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 1 i ust. 5b 

pkt 1 od jednego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych; 

2)   za przeprowadzenie egzaminu - 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 2 i ust. 

5b pkt 2 od jednej osoby egzaminowanej; 

3)   za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu - 9% opłaty ustalonej na 

podstawie ust. 5a pkt 3 i ust. 5b pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej. 

6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za 

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za 

należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 

jakość. 

7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi 

wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 

a, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z 

określonym w nim terminem ważności. 

8. (uchylony). 

9. Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie informacje o 

wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu z tej 

listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a. 

Art. 30. 

1. 
(20)

 (uchylony). 

1a. 
(21)

 (uchylony). 

1b. 
(22)

 Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

2. 
(23)

 W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót 

budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. 

2a. 
(24)

 Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1)   oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2; 
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2)   odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb; 

3)   pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów 

odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

4)   projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w 

przypadku: 

a)  budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, oraz 

b)  instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e; 

5)   projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta 

posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28. 

3. 
(25)

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o 

której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 

pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku 

instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obowiązek 

zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. 

4. 
(26)

 (uchylony). 

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 

przedstawić: 

1)   wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

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

2)   uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych. 

4b. 
(27)

 Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Organ administracji 

architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w 

zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1. 

4c. 
(28)

 Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz 

instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o 

których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Organ administracji architektoniczno-



- 146 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1. 

5. 
(29)

 Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót 

budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania 

robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-

budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

5a. (uchylony). 

5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis 

ust. 5e stosuje się odpowiednio. 

5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od 

określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić 

po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-

budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, 

w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - 

wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 

5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa 

w ust. 5. 

5e. 
(30)

 W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł 

sprzeciwu, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-

budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, oraz przebudowy, o 

której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 

pkt 3 lit. d, podlegają ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej 

dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. 

5f. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 

przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest 

podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 5, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych 

następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. 
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5g. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 5f, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w 

przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może 

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 

5h. (uchylony). 

5i. Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 5 stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, 

stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej. 

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli: 

1)   
(31)

 zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 

obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2)   budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 

zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy; 

3)   
(32)

 zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa 

w art. 29 ust. 1 pkt 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje; 

4)   
(33)

 roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5. 

[6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39
1
 

Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu 

teleinformatycznego.] 

<6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce 

pocztowej operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo, w przypadku doręczenia na adres do 

doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dzień wystawienia dowodu 

wysłania, o którym mowa w art. 39 tej ustawy, albo, w przypadku skorzystania 

z publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy, dzień 

odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego.> 

7. 
(34)

 Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o 

której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego 

obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja 
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może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o 

warunkach zabudowy lub spowodować: 

1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 

4)   
(35)

 wprowadzenie, utrwalenie , zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

Art. 62. 

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela 

lub zarządcę kontroli: 

1)   okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, 

b)  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

c)  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 

wentylacyjnych); 

2)   okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 

oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji 

elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów; 

3)   okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w 

terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni 

zabudowy przekraczającej 2000 m
2
 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni 

dachu przekraczającej 1000 m
2
; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana 

bezzwłocznie [pisemnie] <na piśmie> zawiadomić organ nadzoru budowlanego o 

przeprowadzonej kontroli; 

4)   bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2; 

4a)  w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się 

w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub 
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użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki 

określone w art. 5 ust. 2. 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony). 

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania 

zaleceń z poprzedniej kontroli. 

1b. (uchylony). 

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i 

zarządców: 

1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2)   obiektów budowlanych: 

a)  budownictwa zagrodowego i letniskowego, 

b)  
(141)

 wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych; 

2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany 

przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia. 

3. Organ nadzoru budowlanego - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego 

obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub 

zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie 

kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu 

technicznego obiektu lub jego części. 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby 

posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające 

kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji 

oraz sieci energetycznych i gazowych. 

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, 

powinny przeprowadzać: 

1)   osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do 

przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i 

wentylacyjnych; 

2)   osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu 

do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów 
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przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów 

kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń 

mechanicznych. 

6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą 

przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw 

bezpieczeństwa budowli piętrzących. 

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich 

częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym 

mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1200)   

Art. 42. 

1. Kontroler może wezwać pracownika jednostki kontrolowanej lub inną osobę do stawienia 

się w wyznaczonym miejscu i czasie w celu złożenia zeznań w charakterze świadka. 

2. W razie potrzeby kontroler może zwrócić się do dyrektora kontrolnej jednostki 

organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o wezwanie wskazanych osób do 

osobistego stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie, i przesłuchanie ich w 

charakterze świadków przez upoważnionego pracownika kontrolnej jednostki 

organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. 

3. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby lub innej niedającej się 

pokonać przeszkody, kontroler lub pracownik wymieniony w ust. 2 może dokonać 

przesłuchania w miejscu pobytu tej osoby. 

4. W wezwaniu należy wskazać: 

1)   nazwę i adres kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli; 

2)   imię, nazwisko i adres osoby wzywanej; 

3)   podstawę prawną, charakter i cel wezwania; 

4)   datę, godzinę i miejsce stawienia się; 

5)   skutki prawne niezastosowania się do wezwania; 

6)   imię, nazwisko i stanowisko służbowe wzywającego. 
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5. [Wezwanie doręcza się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 

1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) lub innego podmiotu zajmującego się 

doręczaniem korespondencji.] <Wezwanie doręcza się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1041 i …) lub innego podmiotu zajmującego się doręczaniem 

korespondencji albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. …).> W sprawach niecierpiących zwłoki można dokonać wezwania w formie 

elektronicznej, za pomocą telefaksu, telefonicznie albo w inny sposób z podaniem danych, 

o których mowa w ust. 4; sposób wezwania należy udokumentować dołączając do akt 

kontroli notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych. 

 

Art. 62a. 

1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może [pisemnie] <na piśmie> powiadomić kierownika 

jednostki nadrzędnej lub właściwy organ państwowy lub samorządowy o uwagach, 

ocenach i wnioskach dotyczących kontrolowanej działalności, sformułowanych w 

wystąpieniu pokontrolnym. Przepis art. 53 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane, w wyznaczonym terminie nie 

krótszym niż 14 dni, poinformować Najwyższą Izbę Kontroli o zajętym stanowisku oraz o 

podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. 

 

Art. 64b. 

1. Do biegu terminów przewidzianych w niniejszym rozdziale nie wlicza się dnia, w którym 

dokonano czynności rozpoczynającej bieg terminu. 

2. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, czynność może zostać 

dokonana następnego dnia powszedniego. 

[3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe, a w przypadku przekazania go za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefaksu - po potwierdzeniu jego przyjęcia.] 

<3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
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23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłane na adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych, a w przypadku przekazania go za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub telefaksu – po potwierdzeniu jego przyjęcia.> 

 

 

U S T A W A z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) 

 

Art. 27. 

1. Podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których 

mowa w art. 26a ust. 1, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do 

kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, 

stanowiącej akt prawa miejscowego. 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, przygotowuje marszałek województwa. 

3. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   numer obwodu łowieckiego; 

2)   przebieg graficzny na mapie oraz słowny opis granic obwodu łowieckiego; 

3)   przebieg graficzny na mapie wyłączeń, o których mowa w art. 26; 

4)   powierzchnię całkowitą obwodu łowieckiego; 

5)   powierzchnię obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w 

art. 26, z podziałem na powiaty i gminy; 

6)   powierzchnię gruntów leśnych, z podziałem na gminy; 

7)   zaliczenie obwodu łowieckiego do jednej z kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 

1. 

4. Marszałek województwa powołuje zespół, który jest jego organem opiniodawczo-

doradczym w zakresie przygotowania projektu uchwały, o której mowa w ust. 1. 

5. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 4, wchodzą: 

1)   dwaj przedstawiciele zarządu województwa; 

2)   przedstawiciele właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

3)   przedstawiciele właściwych zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego; 

4)   przedstawiciel właściwej izby rolniczej. 
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6. Marszałek województwa zaprasza do udziału w pracach zespołu, o którym mowa w ust. 4, 

z głosem doradczym, przedstawicieli dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich z 

terenu danego województwa. 

7. Zmiana zaliczenia obwodu łowieckiego do jednej z kategorii, o których mowa w art. 26a 

ust. 1, może nastąpić w szczególności w przypadku: 

1)   klęski żywiołowej; 

2)   masowego upadku zwierząt łownych spowodowanego chorobą zakaźną zwierząt lub 

inną przyczyną; 

3)   zmiany granic obwodu łowieckiego. 

8. Marszałek województwa po przygotowaniu projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, 

kolejno: 

1)   występuje o: 

a)  opinię do: 

–  właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe, 

–  Polskiego Związku Łowieckiego, 

–  właściwej izby rolniczej, 

b)  uzgodnienie do: 

–  właściwego wojewody, 

–  organów wojskowych - w przypadku gdy podział na obwody łowieckie obejmuje 

grunty pozostające w zarządzie tych organów albo powierzone tym organom do 

wykorzystania; 

2)   wprowadza zmiany do projektu uchwały wynikające z rozpatrzenia opinii i 

dokonanych uzgodnień; 

3)   ogłasza przez umieszczenie na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz 

przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych 

gminach objętych projektem uchwały, za pośrednictwem właściwych wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast), o sporządzeniu projektu uchwały oraz wyłożeniu 

jej do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego, na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i umieszczenia 

projektu uchwały na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, wyznaczając w 

ogłoszeniu termin na składanie uwag do projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od 
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dnia wyłożenia i umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego, oraz informując o formie i miejscu składania uwag; 

4)   wykłada projekt uchwały do publicznego wglądu oraz umieszcza go na stronie 

internetowej urzędu marszałkowskiego na okres co najmniej 21 dni; 

5)   rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 3, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od 

dnia upływu terminu ich składania; 

6)   wprowadza zmiany do projektu uchwały wynikające z rozpatrzenia uwag, o których 

mowa w pkt 3, w szczególności przez oznaczenie na mapie przebiegu graficznego 

wyłączeń wynikających z tych uwag oraz powierzchni obwodu łowieckiego po 

uwzględnieniu tych wyłączeń; 

7)   w niezbędnym zakresie ponownie zasięga opinii organów, o których mowa w pkt 1 lit. 

a, i ponawia uzgodnienia z organami, o których mowa w pkt 1 lit. b; 

8)   przedstawia projekt uchwały sejmikowi województwa wraz z zestawieniem 

nieuwzględnionych uwag lub opinii. 

9. Uwagi do projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, może wnieść każdy właściciel albo 

użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. 

10. Uwagi wnosi się w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 pkt 3. 

Uwagi wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

[11. Uwagi wnosi się na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 

wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), 

opatrzone: 

1)   kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2)   podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.] 

<11. Uwagi wnosi się na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 

wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym.> 
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12. Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego 

uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej 

działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo - w 

przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim - spowodują konieczność 

zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. 

13. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a lub pkt 7, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, oznacza akceptację projektu 

uchwały. 

14. Jeżeli sejmik województwa stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym 

projekcie uchwały, o której mowa w ust. 1, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag 

lub opinii do projektu uchwały, czynności, o których mowa w ust. 8, ponawia się w 

zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Przedmiotem ponowionych czynności 

można uczynić część projektu uchwały objętą zmianą. 

15. Sejmik województwa, przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, kieruje projekt 

uchwały do zaopiniowania przez zespół, o którym mowa w ust. 4, i wprowadza zmiany 

wynikające z rozpatrzenia jego opinii. 

16. Sejmik województwa, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1, rozstrzyga 

jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwały nieuwzględnionych przez 

marszałka województwa. 

17. Uchwała, o której mowa w ust. 1, obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, 

jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. 

18. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również publikacji na stronie internetowej 

sejmiku województwa. 

 

 

U S T A W A z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 13) 

 

<Art. 11ia. 

Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, o 
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których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …), nie stosuje się: 

1) w sprawach osobowych inspektorów Biura i ekspertów Biura oraz pracowników 

zatrudnionych w Biurze; 

2) w sprawach osobowych byłych inspektorów Biura i ekspertów Biura oraz byłych 

pracowników Biura; 

3) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej 

mogłoby istotnie utrudniać lub uniemożliwić realizację zadań Biura.> 

 

 

U S T A W A z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 130) 

 

<Art. 27a. 

 1. Doradca podatkowy wykonujący zawód obowiązany jest posiadać adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy. 

2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych występuje do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów 

elektronicznych w przypadku wymierzenia kary dyscyplinarnej zawieszenia prawa 

wykonywania zawodu doradcy podatkowego albo pozbawienia prawa wykonywania 

zawodu doradcy podatkowego.> 

 

 

U S T A W A ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) 

<Art. 10b. 

1. Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów używają wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej 

Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej, 

w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych. 
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2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

3. Kierownik urzędu centralnego oraz urząd go obsługujący może używać wizerunku 

orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej 

identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej, w zakresie 

nieuregulowanym w przepisach odrębnych. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła 

ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej 

identyfikacji wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób 

tworzenia takich znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze 

zapewnienie jednolitości i spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu 

nienaruszalności wzorów symboli Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

U S T A W A z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

 

Art. 6m. 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

1a. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

1aa. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może 

wprowadzić możliwość wskazania w deklaracji częstotliwości odbioru odpadów 

komunalnych poszczególnych frakcji, z tym że w okresie od kwietnia do października 

częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż określona w 

uchwale rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, a w przypadku jej nieokreślenia w 

uchwale - nie rzadsza niż raz na 2 tygodnie. 
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1ab. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe deklaracja może 

zawierać wskazanie okresów korzystania z nieruchomości. 

1b. Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca 

zamieszkania lub siedziby; 

2)   adres nieruchomości; 

3)   dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

4)   numer telefonu właściciela nieruchomości; 

5)   adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; 

6)   inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego; 

7)    informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w 

nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

1c. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota 

mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, 

której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal 

podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

1ca. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich 

części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub 

budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają 

przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. 

1d. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub 

zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 



- 159 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2a. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim 

przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i 

uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w 

zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego. 

2b. (uchylony). 

[3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być 

składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ, o którym mowa w ust. 1, 

lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego urzędu gminy 

potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.] 

<3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą 

być wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 

…).> 

4. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość 

zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 

wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację 

zmniejszającą wysokość: 

1)   zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku 

ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; 

2)   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub 

korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

 

Art. 9ta. 

1. Termin do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz sprawozdań, o których mowa w art. 9o ust. 1, uważa się za zachowany, 

jeżeli przed jego upływem deklaracja lub sprawozdanie zostało: 
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1)   nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub 

[2)    wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska lub ministra właściwego do spraw klimatu, a nadawca otrzymał urzędowe 

poświadczenie odbioru.] 

<2) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, do 

właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i został wystawiony dowód 

otrzymania, o którym mowa w art. 40 tej ustawy.> 

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie 

sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1, art. 9q ust. 1 i 

art. 9s ust. 1, w terminie określonym odpowiednio w art. 9n ust. 2, art. 9na ust. 2, art. 9nb 

ust. 2, art. 9q ust. 2 i art. 9s ust. 2, podmioty obowiązane składają sprawozdania 

niezwłocznie po ustaniu awarii. 

3. Administrator Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 

zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego 

konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile 

jest to technicznie możliwe. 

 

 

U S T A W A z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

30, 413, 568, 1086 i 1458) 

 

UWAGA: 

użyty w art. 55 w § 1 w zdaniu pierwszym, w art. 140, w art. 213 w § 2, w art. 299a w § 2, w 

art. 334 w § 2 w pkt 2, w art. 338 w § 1, 1b i w § 3 w zdaniu pierwszym, w art. 338b w § 1 w 

zdaniu pierwszym, w art. 505 w § 1 w zdaniu pierwszym, w zdaniu drugim i w § 2 w zdaniu 

pierwszym, w art. 517d w § 1a w zdaniu pierwszym, w art. 517e w § 1 w zdaniu pierwszym i 

w § 1a w zdaniu drugim, w art. 589s w § 3 w zdaniu trzecim i w art. 611tj w § 5, w różnej 
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liczbie i różnym przypadku, wyraz [odpis] zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i 

odpowiednim przypadku wyrazem <kopia> 

 

Art. 55. 

§ 1. W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu 

postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w 

terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora 

nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia wnieść akt oskarżenia do 

sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. 

Przepis art. 488 § 2 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 339 § 3 pkt 3a i art. 396a nie 

stosuje się. 

§ 2. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany 

przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 i art. 333 § 1. 

§ 2a. O wniesieniu aktu oskarżenia zawiadamia się innych pokrzywdzonych znanych sądowi. 

§ 3. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na 

rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania. 

§ 4. Do sprawy wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela 

posiłkowego może w każdym czasie wstąpić prokurator, stając się oskarżycielem 

publicznym. Postępowanie toczy się wówczas z oskarżenia publicznego, a pokrzywdzony, 

który wniósł akt oskarżenia, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa w 

art. 54. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego jest dopuszczalne 

jedynie za zgodą pokrzywdzonego, który wniósł akt oskarżenia, a w razie przyłączenia się 

do postępowania pokrzywdzonego, o którym mowa w § 3 - również tego 

pokrzywdzonego. 

<Art. 100a. 

Niezwłocznie po wydaniu orzeczenia albo podlegającego zaskarżeniu zarządzenia kopię 

tego orzeczenia albo zarządzenia zamieszcza się w systemie teleinformatycznym i 

opatruje się unikalnym oznaczeniem identyfikującym.> 

 

[Art. 116. 

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, strony i inni uprawnieni do wzięcia udziału w czynności 

procesowej mogą składać wnioski i inne oświadczenia na piśmie albo ustnie do protokołu.] 
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<Art. 116. 

§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, strony i inni uprawnieni do wzięcia udziału w 

czynności procesowej mogą składać oświadczenia, w tym wnioski, na piśmie albo 

ustnie do protokołu. Za oświadczenie złożone na piśmie uważa się również 

oświadczenie złożone elektroniczne. 

§ 2. Oświadczenie składane elektronicznie opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i wysyła na adres do 

doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), zwany dalej 

„adresem do doręczeń elektronicznych”, wpisany do bazy adresów elektronicznych, 

o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy. 

§ 3. Oświadczenie złożone elektronicznie włącza się do akt sprawy.> 

 

Art. 119. 

§ 1. Pismo procesowe powinno zawierać: 

1)   oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy; 

[2)    oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także - w pierwszym piśmie złożonym w 

sprawie - numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o 

ich nieposiadaniu;] 

<2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także – w pierwszym piśmie 

złożonym w sprawie: 

a) oświadczenie wnoszącego pismo będącego podmiotem niepublicznym, o 

którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o 

doręczeniach elektronicznych, zwanego dalej „podmiotem niepublicznym”, o 

wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń 

elektronicznych, wraz ze wskazaniem tego adresu albo braku takiej zgody, 

chyba że takie oświadczenie już zostało przez niego w tym postępowaniu 

złożone, 

b) numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich 

nieposiadaniu;> 

3)   treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem; 

4)   datę i podpis składającego pismo. 
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§ 2. Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze 

wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu. 

 

Art. 120. 

[§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 lub w 

przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, albo 

brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności 

procesowej, wzywa się osobę, która wniosła pismo, do usunięcia braku w terminie 7 dni.] 

<§ 1. Jeżeli: 

1) pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 § 1 pkt 

1, pkt 2 lit. b, pkt 3 i 4 lub § 2 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego 

rodzaju, że pismo nie może otrzymać biegu, 

2) pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym w art. 119 § 1 pkt 

2 lit. a, 

3) brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do podjęcia 

czynności procesowej 

– wzywa się osobę, która wniosła pismo, do usunięcia braku w terminie 7 dni.> 

<§ 1a. Wzywając do usunięcia braku, o którym mowa w § 1 pkt 2, osobę, która wniosła 

pismo należy pouczyć o skutkach procesowych wyrażenia zgody albo jej braku.> 

§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. 

W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym 

należy pouczyć przy doręczeniu wezwania. 

§ 3. W postępowaniu przed sądem zarządzenia w sprawach, o których mowa w § 1 i 2, może 

wydać także referendarz sądowy. 

 

[Art. 124. 

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce 

podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, w 

polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego 

terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki wojskowej albo przez 

osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi 

polskiego statku morskiego - kapitanowi statku.] 
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<Art. 124. 

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 

1) nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na 

terenie Unii Europejskiej albo w polskim urzędzie konsularnym; 

2) złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę 

wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę 

pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi 

polskiego statku morskiego – kapitanowi statku; 

3) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych.> 

 

Art. 128. 

[§ 1. Orzeczenia i zarządzenia doręcza się w uwierzytelnionych odpisach, jeżeli ustawa 

nakazuje ich doręczenie.] 

<§ 1. Orzeczenie albo podlegające zaskarżeniu zarządzenie doręcza się w postaci kopii 

tego orzeczenia albo zarządzenia zamieszczonego w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w art. 100a, opatrzonej unikalnym oznaczeniem identyfikującym, 

zwanej dalej „kopią orzeczenia albo zarządzenia”.> 

<§ 1a. Orzeczenie albo zarządzenie doręcza się, jeżeli ustawa tak stanowi. 

§ 1b. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do aktu oskarżenia, wniosku o wydanie wyroku 

skazującego, wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, 

wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, wniosku o umorzenie postępowania 

z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środka zabezpieczającego.> 

§ 2. Wszelkie pisma przeznaczone dla uczestników postępowania doręcza się w taki sposób, 

by treść ich nie była udostępniona osobom niepowołanym. 

 

Art. 130. 

Pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru. [Odbierający potwierdza odbiór swym 

czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, na którym 

doręczający potwierdza swym podpisem sposób doręczenia.] <Jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej, odbierający potwierdza odbiór swym czytelnym podpisem zawierającym imię i 

nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, na którym doręczający potwierdza swym 

podpisem sposób doręczenia.> 
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Art. 131. 

[§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, 

doręcza się przez: 

1)   operatora pocztowego w rozumieniu 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); 

2)   pracownika organu wysyłającego; 

3)   organ procesowy dokonujący czynności procesowej - w toku tej czynności; 

4)   Policję - tylko w razie niezbędnej konieczności.] 

<§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma doręcza się: 

1) na adres do doręczeń elektronicznych; doręczenie podmiotowi niepublicznemu 

dokonuje się za jego zgodą wyrażoną w tym postępowaniu; 

2) przez organ procesowy dokonujący czynności procesowej – w toku tej 

czynności.> 

<§ 1a. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w § 1, doręczenia 

dokonuje się: 

1) przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której 

mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych; 

2) przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …); 

3) przez pracownika organu wysyłającego; 

4) przez Policję – tylko w razie niezbędnej konieczności.> 

§ 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o 

przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu 

postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na 

stronie internetowej sądu albo prokuratury. 

§ 3. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. 

Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 

dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci. 

 

<Art. 131a. 

Jeżeli doręczenie jest dokonywane w sposób wskazany w art. 131 § 1 pkt 1, w wypadku 

braku dowodu otrzymania, w rozumieniu ustawy z dnia 7 października 2020 r. o 
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doręczeniach elektronicznych, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 

wystawienia dowodu wysłania w rozumieniu tej ustawy.> 

 

Art. 132. 

[§ 1. Pismo doręcza się adresatowi osobiście.] 

<§ 1. Pismo doręczane w sposób wskazany w art. 131 § 1 pkt 2 lub § 1a doręcza się 

adresatowi osobiście.> 

§ 1a. Na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na wskazany przez niego adres 

skrytki pocztowej. [W tym wypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora 

pocztowego, o którym mowa w art. 131 § 1 pkt 1, składa się w placówce pocztowej tego 

operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.] <W tym 

wypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora, o którym mowa w art. 131 § 

1a pkt 1 lub 2, składa się w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, umieszczając zawiadomienie o 

tym w skrytce pocztowej adresata.> 

§ 2. W razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu pismo doręcza się 

dorosłemu domownikowi. W razie nieobecności domownika pismo doręcza się 

administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo 

adresatowi. Przepis art. 133 § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. 

W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. 

§ 4. Przepisów § 2 i 3 oraz art. 133 § 3 nie stosuje się do doręczenia oskarżonemu 

zawiadomienia o pierwszym terminie rozprawy głównej, terminie posiedzenia, o którym 

mowa w art. 341 § 1, art. 343 § 5, art. 343a i art. 420 § 1, oraz doręczenia wyroku, o 

którym mowa w art. 500 § 1. 

 

Art. 133. 

[§ 1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w art. 132, pismo przesłane za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora 

pocztowego, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym 

urzędzie gminy.] 
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<§ 1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w art. 132, pismo 

przesłane za pośrednictwem operatora, o którym mowa w art. 131 § 1a pkt 1 lub 2, 

pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, a przesłane w inny sposób w 

najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy.> 

§ 2. O pozostawieniu pisma w myśl § 1 doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do 

doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym 

widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je 

odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność 

zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje się 

za doręczone. 

§ 2a. Pismo pozostawione w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe, adresowane do: 

1)   obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, 

2)   osoby, której stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste 

odebranie pisma w placówce pocztowej 

-   może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa 

pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w rozumieniu tej ustawy. 

§ 2b. Stwierdzenie, że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do 

odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia 

osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej, następuje na podstawie zaświadczenia 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wystawionego na wniosek tej osoby lub osoby 

upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Zaświadczenie wydaje się na 

czas określony albo bezterminowo. Czynności związane z wydaniem zaświadczenia oraz 

zaświadczenie są nieodpłatne. 

§ 2c. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb wydania 

zaświadczenia, o którym mowa w § 2b, jego formę oraz wzór zaświadczenia 

wystawianego w formie papierowej, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

skuteczności dokonania doręczenia oraz właściwej realizacji gwarancji procesowych 

adresata pisma. 

§ 3. Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w 

miejscu stałego zatrudnienia adresata. 
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Art. 138. 

<§ 1.>Strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, 

nieprzebywająca w kraju ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ma 

obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w 

kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo, jeżeli adresu tego nie 

ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone. 

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli strona, a także osoba niebędąca stroną, której 

prawa zostały naruszone, wyraziła zgodę na dokonywanie doręczeń na adres do 

doręczeń elektronicznych.> 

Art. 139. 

 § 1. Jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie 

przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawienia 

wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. 

[Dotyczy to także strony, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres 

oznaczonej skrytki pocztowej i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub 

zaprzestaniu korzystania z niego.] <Dotyczy to także strony, która zgłosiła wniosek o 

dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej albo wyraziła zgodę 

na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych i nie zawiadomiła 

organu o zmianie tego adresu lub o zaprzestaniu korzystania z niego.> 

§ 1a. Przepis § 1 stosuje się do pokrzywdzonego także wtedy, gdy nie jest stroną. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy pism wysłanych po raz pierwszy po prawomocnym 

uniewinnieniu oskarżonego. 

Art. 140. 

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i odpisy, które 

ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również obrońcom, pełnomocnikom i 

ustawowym przedstawicielom. 

[Art. 141. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb doręczania pism organów procesowych, 
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mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także właściwej 

realizacji gwarancji procesowych jego uczestników.] 

 

<Art. 141. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb doręczania pism organów 

procesowych, z wyłączeniem doręczeń, o których mowa w art. 131 § 1 pkt 1, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także właściwej 

realizacji gwarancji procesowych jego uczestników.> 

 

Art. 148a. 

[§ 1. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca 

pracy, a także numeru telefonu, telefaksu ani adresu poczty elektronicznej 

pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności. Dane te, niezamieszczone w 

protokole, zamieszcza się w załączniku do protokołu, który przechowuje się w załączniku 

adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie.] 

<§ 1. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i 

miejsca pracy, a także numeru telefonu, telefaksu ani adresu poczty elektronicznej i 

adresu do doręczeń elektronicznych pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w 

czynności. Dane te, niezamieszczone w protokole, zamieszcza się w załączniku do 

protokołu, który przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do 

wiadomości organu prowadzącego postępowanie.> 

§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze nie dotyczy miejsca pracy świadka będącego 

funkcjonariuszem publicznym, składającego zeznania w związku z pełnioną funkcją, 

chyba że przeprowadzający czynność w postępowaniu przygotowawczym albo 

przewodniczący składu orzekającego przeprowadzającego czynność uzna, iż dla dobra 

postępowania karnego nie powinno ono zostać zamieszczone w protokole. 

[§ 3. Jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu i 

adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonych i świadków zawarte są w dokumentach 

innych niż protokół, o którym mowa w § 1, dokumenty, w całości lub w części, w jakiej 

zawierają te dane, przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do 

wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Do akt sprawy załącza się 
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uwierzytelnione kserokopie dokumentów lub ich części, sporządzone w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z tymi danymi. 

§ 4. Przeprowadzający czynność w postępowaniu przygotowawczym albo przewodniczący 

składu sądu - w odniesieniu do protokołu, o którym mowa w § 1, a w odniesieniu do 

innych dokumentów - organ prowadzący postępowanie przygotowawcze albo prezes sądu 

lub przewodniczący składu sądu, może zarządzić o odstąpieniu, w całości lub w części, od 

stosowania przepisów § 1 lub 3: 

1)   jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu 

lub adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonego lub świadka są oskarżonemu znane; 

2)   w odniesieniu do danych dotyczących miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru 

telefonu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonego lub świadka, 

jeżeli dane te są związane z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez 

pokrzywdzonego lub świadka i zostały przekazane do publicznej wiadomości do 

właściwego rejestru lub ewidencji; 

3)   z powodu oczywistego braku potrzeby ochrony danych dotyczących miejsca 

zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu lub adresu poczty 

elektronicznej pokrzywdzonego lub świadka z uwagi na charakter sprawy.] 

<§ 3. Jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, 

telefaksu, adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń elektronicznych 

pokrzywdzonych i świadków zawarte są w dokumentach innych niż protokół, o 

którym mowa w § 1, dokumenty, w całości lub w części, w jakiej zawierają te dane, 

przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu 

prowadzącego postępowanie. Do akt sprawy załącza się uwierzytelnione kserokopie 

dokumentów lub ich części, sporządzone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z 

tymi danymi. 

§ 4. Przeprowadzający czynność w postępowaniu przygotowawczym albo 

przewodniczący składu sądu – w odniesieniu do protokołu, o którym mowa w § 1, a 

w odniesieniu do innych dokumentów – organ prowadzący postępowanie 

przygotowawcze albo prezes sądu lub przewodniczący składu sądu, może zarządzić o 

odstąpieniu, w całości lub w części, od stosowania przepisów § 1 lub 3: 

1) jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, 

telefaksu lub adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń elektronicznych 

pokrzywdzonego lub świadka są oskarżonemu znane; 
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2) w odniesieniu do danych dotyczących miejsca zamieszkania, miejsca pracy, 

numeru telefonu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń 

elektronicznych pokrzywdzonego lub świadka, jeżeli dane te są związane z 

miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez pokrzywdzonego lub 

świadka i zostały przekazane do publicznej wiadomości do właściwego rejestru 

lub ewidencji; 

3) z powodu oczywistego braku potrzeby ochrony danych dotyczących miejsca 

zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu lub adresu poczty 

elektronicznej i adresu do doręczeń elektronicznych pokrzywdzonego lub 

świadka z uwagi na charakter sprawy.> 

§ 5. Sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze może ujawnić w niezbędnym 

zakresie dane, o których mowa w § 1, lub oryginały dokumentów, o których mowa w § 3, 

jeżeli mają one znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

 

Art. 157. 

[§ 1. Stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie 

nieodpłatnie wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z 

uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono. 

§ 2. W sprawach, w których wyłączono jawność ze względu na ważny interes państwa, 

osobom, o których mowa w § 1, wydaje się tylko odpis orzeczenia kończącego 

postępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia.] 

<§ 1. Stronom oraz osobom, których orzeczenie albo podlegające zaskarżeniu 

zarządzenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jedną 

kopię każdego orzeczenia albo podlegającego zaskarżeniu zarządzenia. Kopię wydaje 

się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono. 

§ 2. W sprawach, w których wyłączono jawność ze względu na ważny interes państwa, 

osobom, o których mowa w § 1, wydaje się tylko kopię orzeczenia kończącego 

postępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia.> 

§ 3. Nie można odmówić stronie zezwolenia na sporządzenie odpisu protokołu czynności, w 

której strona uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również dokumentu 

pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem. 
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Art. 213. 

§ 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego numer Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę organu, który wydał dokument, a także wiek oskarżonego, jego stosunki 

rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu, dane o jego karalności 

oraz w miarę możliwości numer telefonu i telefaksu oraz adres poczty elektronicznej 

umożliwiające kontaktowanie się z oskarżonym oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP), o ile został nadany. Odnośnie do oskarżonego będącego funkcjonariuszem 

publicznym w chwili popełnienia czynu lub w czasie postępowania należy ponadto zebrać 

dane dotyczące przebiegu służby publicznej, wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych. 

§ 1a. W razie potrzeby prokurator, inny organ prowadzący postępowanie przygotowawcze lub 

sąd uzyskuje informację z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych dotyczącą stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego, 

w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych, na podstawie aktualnych 

danych znajdujących się w tym systemie. Informację uzyskuje się drogą elektroniczną. 

§ 1b. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym określone w rozdziale 

XXI Kodeksu karnego należy także uzyskać informacje z centralnej ewidencji kierowców 

oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez 

Policję, dotyczące oskarżonego. Jeżeli od sporządzenia tych informacji upłynął okres 6 

miesięcy, należy uzyskać je ponownie. 

§ 2. Jeżeli podejrzany był już prawomocnie skazany, dla ustalenia, czy przestępstwo zostało 

popełnione w warunkach art. 64 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe - w 

warunkach art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego, dołącza się do akt 

postępowania odpis lub wyciąg wyroku oraz dane dotyczące odbycia kary; dokumenty te 

dołącza się także w sprawach o zbrodnie. 

§ 2a. Jeżeli organ prowadzący postępowanie powziął informację o prawomocnym skazaniu, 

przepis § 2 stosuje się odpowiednio do orzeczeń skazujących wydanych przez sąd innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i szczegółowy zakres informacji, o 

której mowa w § 1a, oraz sposób postępowania w celu jej uzyskania, mając na względzie 
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potrzebę uzyskania przez organ postępowania danych niezbędnych do realizacji celów 

procesu, zachowanie wymogów tajemnicy ustawowo chronionej oraz okresy 

rozliczeniowe przyjęte dla poszczególnych zobowiązań podatkowych. 

 

Art. 299a. 

§ 1. Podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym 

może być obecna osoba przez niego wskazana, jeżeli nie uniemożliwia to 

przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób. 

§ 2. Na wniosek pokrzywdzonego zgłoszony w postępowaniu przygotowawczym sąd 

powiadamia go o sposobie zakończenia sprawy listem zwykłym, przesłanym na wskazany 

przez pokrzywdzonego adres, za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej wraz 

z odpisem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub jego 

wyciągiem, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej. 

 

<Art. 300a. 

Przed pierwszym przesłuchaniem podejrzanego, pokrzywdzonego lub świadka odbiera 

się od nich na piśmie albo zamieszcza w protokole przesłuchania oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wraz 

z podaniem tego adresu albo o braku takiej zgody. Przed odebraniem oświadczenia 

osoby te należy pouczyć o skutkach procesowych wyrażenia zgody albo jej braku.> 

 

<Art. 302a. 

Przepis art. 100a stosuje się odpowiednio do aktu oskarżenia, wniosku o wydanie 

wyroku skazującego, wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, 

wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, wniosku o umorzenie postępowania z 

powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środka zabezpieczającego.> 

 

Art. 332. 

§ 1. Akt oskarżenia powinien zawierać: 

1)    imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, w tym numer telefonu, 

telefaksu i adres poczty elektronicznej lub informację o ich nieposiadaniu przez 

oskarżonego lub niemożności ich ustalenia, dane o zastosowaniu środka 

zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego; 
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<1a) informację o złożonym przez oskarżonego oświadczeniu o wyrażeniu zgody na 

dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wraz z podaniem 

tego adresu albo o braku takiej zgody;> 

2)   dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, 

sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości 

powstałej szkody; 

3)   wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub art. 

65 Kodeksu karnego albo art. 37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

4)   wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada; 

5)   wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 

6)   (uchylony). 

§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody, na 

których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę prawną 

oskarżenia i omawiające okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie. 

§ 3. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, akt 

oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia. 

 

Art. 333. 

§ 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać: 

1)   listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda; 

2)   wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga się 

oskarżyciel. 

§ 2. Prokurator może wnieść o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań 

świadków, o których mowa w art. 350a. 

§ 3. Do aktu oskarżenia dołącza się, do wiadomości sądu, listę ujawnionych osób 

pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, a także adresy osób, o których mowa w § 1 pkt 

1. [Należy również podać numery telefonów, telefaksów i adresy poczty elektronicznej 

osób wskazanych w zdaniu pierwszym, chyba że informacji tych nie można ustalić.] 

<Należy również podać numery telefonów, telefaksów, adresy poczty elektronicznej 

osób wskazanych w zdaniu pierwszym, chyba że informacji tych nie można ustalić, 

oraz adresy do doręczeń elektronicznych, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na 

dokonywanie doręczeń na ten adres.> 
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§ 3a. Do aktu oskarżenia dołącza się listę pokrzywdzonych, którzy złożyli wnioski na 

podstawie art. 299a 

§ 2. 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Prokurator może także dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o orzeczenie wobec 

podmiotu zobowiązanego określonego w art. 91a zwrotu korzyści majątkowej albo jej 

równowartości uprawnionemu podmiotowi lub orzeczenie przepadku świadczenia albo 

jego równowartości na rzecz Skarbu Państwa. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 

 

Art. 334. 

§ 1. Z aktem oskarżenia przesyła się sądowi akta postępowania przygotowawczego wraz z 

załącznikami. 

§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się także: 

1)   załącznik adresowy do akt sprawy; 

2)   po jednym odpisie tego aktu dla każdego oskarżonego, a w przypadku określonym w 

art. 335 § 2 także dla każdego pokrzywdzonego. 

§ 3. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o treści przepisów art. 343, art. 343a i art. 378a 

oskarżyciel publiczny zawiadamia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego, a także 

osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Pokrzywdzonego 

należy pouczyć o treści przepisu art. 49a, a także o prawie do złożenia oświadczenia o 

działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

§ 4. O złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 333 § 5, prokurator zawiadamia podmiot 

zobowiązany i podmiot uprawniony określone w art. 91a oraz poucza te podmioty o treści 

przepisów art. 91a, art. 415a i art. 444 § 2. 

 

Art. 338. 

§ 1. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu lub referendarz 

sądowy niezwłocznie zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając do 

składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia mu aktu 

oskarżenia. 

§ 1a. Oskarżonego poucza się również o treści przepisów art. 291 § 3, art. 338a, art. 338b, art. 

341 § 1, art. 349 § 8, art. 374, art. 376, art. 377 i art. 422 oraz o tym, że w zależności od 

wyniku procesu oskarżony może być obciążony kosztami wyznaczenia obrońcy z urzędu. 
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§ 1b. Jeżeli złożono wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1, albo akt oskarżenia zawiera 

wniosek, o którym mowa w art. 335 § 2, jego odpis doręcza się ujawnionemu 

pokrzywdzonemu. 

§ 2. Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, 

pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć. 

§ 3. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli "tajne" 

lub "ściśle tajne", oskarżonemu doręcza się odpis aktu oskarżenia bez uzasadnienia. 

Uzasadnienie aktu oskarżenia udostępnia się jednak z zachowaniem rygorów określonych 

przez prezesa sądu lub sąd. 

Art. 338b. 

§ 1. Żądanie, o którym mowa w art. 78 § 1, powinno zostać złożone do sądu w terminie 7 dni 

od daty doręczenia odpisu aktu oskarżenia. Do żądania należy dołączyć dowody mające 

wykazać, że oskarżony nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla 

niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. 

§ 2. Jeżeli złożenie żądania po terminie spowodowałoby konieczność zmiany terminu 

rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 341, art. 343 lub art. 343a, żądanie 

rozpoznaje się niezwłocznie po terminie rozprawy lub posiedzenia. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio, jeżeli żądanie zostało złożone w terminie, lecz nie odpowiada wymaganiom 

formalnym, o których mowa w art. 120 § 1, lub nie dołączono dowodów, o których mowa 

w § 1 zdanie drugie. 

§ 3. Po pierwszym terminie rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 341, art. 343 

lub art. 343a, żądanie, o którym mowa w art. 78 § 1, powinno zostać złożone do sądu w 

takim terminie, aby jego rozpoznanie nie powodowało konieczności zmiany kolejnego 

terminu rozprawy albo posiedzenia. Przepisy § 1 zdanie drugie oraz § 2 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 505. 

§ 1. Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi i pokrzywdzonemu, a 

oskarżonemu i jego obrońcy - wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis 

tego wyroku doręcza się prokuratorowi. 

§ 2. Wraz z odpisem wyroku należy doręczyć pouczenie przytaczające przepisy o prawie, 

terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jego niewniesienia. 

Pokrzywdzonego należy ponadto pouczyć, że warunkiem wniesienia sprzeciwu jest 
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złożenie w terminie, o którym mowa w art. 506 § 1, nie później niż jednocześnie ze 

sprzeciwem oświadczenia, że będzie on działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

§ 3. Przepisy art. 131 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 517d. 

§ 1. W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy, Policja 

sporządza taki wniosek i przekazuje go do sądu wraz ze zgromadzonym materiałem 

dowodowym, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora; wniosek ten zastępuje akt 

oskarżenia. 

§ 1a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a sporządza się odpisy wniosku o rozpoznanie 

sprawy dla sprawcy oraz dla jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także 

uwierzytelnione kopie wszystkich dokumentów materiału dowodowego przekazywanych 

do sądu i pozostawia w miejscu przebywania sprawcy. Po zakończeniu wszystkich 

czynności sądowych przeprowadzanych w trybie art. 517b § 2a kopie te włącza się do akt 

sprawy. 

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 335 § 1 lub 

2, lub gdy podejrzany złożył wniosek określony w art. 338a, Policja przedstawia wniosek 

o rozpoznanie sprawy prokuratorowi do zatwierdzenia. Prokurator może odmówić 

zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy, podejmując decyzję co do dalszego toku 

sprawy; zatwierdzając wniosek o rozpoznanie sprawy, może też dołączyć do niego 

wniosek, o którym mowa w art. 335 § 2, albo wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w 

art. 335 § 1. 

§ 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy powinien zawierać dane, o których mowa w art. 332 § 1; 

przepisy art. 333 § 1-3 i art. 334 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Policja doręcza 

pokrzywdzonemu pisemne pouczenie o uprawnieniach wynikających z art. 46 § 1 

Kodeksu karnego, art. 343 § 2 i art. 387 § 2 oraz o treści art. 49a i art. 338a, a także o 

prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

§ 4. Każda osoba wezwana przez Policję w charakterze świadka, biegłego, tłumacza lub 

specjalisty jest obowiązana stawić się w sądzie lub w miejscu przebywania sprawcy we 

wskazanym terminie. Art. 177 § 1a stosuje się. 

 

Art. 517e. 
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§ 1. Odpis wniosku o rozpoznanie sprawy prezes sądu lub sąd doręcza oskarżonemu oraz jego 

obrońcy, jeżeli został ustanowiony, oznaczając czas na przygotowanie do obrony. 

Oskarżonemu należy umożliwić kontakt z obrońcą bez obecności osób trzecich. 

§ 1a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a prezes sądu lub sąd, w sposób wskazany w art. 

137, zawiadamia oskarżonego oraz jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony, o doręczeniu 

wniosku o rozpoznanie sprawy i oznacza czas na przygotowanie się do obrony. 

Oskarżonemu oraz jego obrońcy doręcza się za pokwitowaniem przez funkcjonariusza 

Policji odpisy wniosku o rozpoznanie sprawy oraz udostępnia się kopie dokumentów, o 

których mowa w art. 517d § 1a. Zatrzymanemu oskarżonemu należy umożliwić, w 

miejscu jego przebywania, kontakt z obrońcą bez obecności osób trzecich. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Sąd przystępuje niezwłocznie do rozpoznania sprawy. Przepisów art. 339 § 1 pkt 1 i 2 

oraz art. 353 nie stosuje się. 

§ 4. (uchylony). 

Art. 589s. 

 § 1. Zatrzymanie dowodów oraz zajęcie mienia w celu zabezpieczenia wykonania orzeczenia 

o przepadku trwa do czasu rozstrzygnięcia w przedmiocie wystąpienia właściwego organu 

sądowego państwa wydania orzeczenia, odpowiednio o wydanie dowodów albo o 

wykonanie wniosku o wykonanie prawomocnego orzeczenia o przepadku. 

§ 2. Przez wzgląd na okoliczności sprawy właściwy sąd albo prokurator może jednak, po 

konsultacji z właściwym organem sądowym państwa wydania orzeczenia, wyznaczyć 

temu organowi nieprzekraczalny termin do przekazania żądania określonego w § 1, po 

upływie którego może nastąpić zwolnienie spod zatrzymania albo zajęcia. 

§ 3. Przed upływem terminu, o którym mowa w § 2, właściwy sąd albo prokurator informuje 

właściwy organ sądowy państwa wykonania orzeczenia o zamiarze zwolnienia spod 

zatrzymania albo zajęcia, umożliwiając mu zgłoszenie stanowiska na piśmie. Jeżeli organ 

ten nie przedstawi argumentów dostatecznie uzasadniających dalsze zatrzymanie albo 

zajęcie, właściwy sąd albo prokurator wydaje postanowienie o zwolnieniu spod 

zatrzymania albo zajęcia. Odpis postanowienia doręcza się osobom zainteresowanym. 

§ 4. Postanowienie o zwolnieniu spod zatrzymania albo zajęcia wydaje się także wtedy, gdy 

właściwy organ sądowy państwa wydania orzeczenia zawiadomi o jego uchyleniu. Przepis 

§ 3 zdanie trzecie stosuje się. 

Art. 611tj. 
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§ 1. Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611tg § 1, 

sąd wydaje w terminie 40 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z zaświadczeniem. 

§ 2. Na postanowienie sądu w przedmiocie wykonania orzeczenia przysługuje zażalenie. 

§ 3. Postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia powinno zakończyć się 

prawomocnie w terminie 90 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z zaświadczeniem. 

§ 4. W wypadku gdy termin określony w § 3 nie może być dotrzymany, należy zawiadomić 

właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia, podając przyczynę opóźnienia i 

przewidywany termin wydania orzeczenia. 

§ 5. Odpis postanowienia przekazuje się Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 6. Do wykonania orzeczenia właściwego sądu lub innego organu państwa wydania 

orzeczenia sąd przystępuje niezwłocznie. 

 

 

U S T A W A 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1500, 1655 i 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) 

 

<Art. 19f. 

1. Składając za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek o wpis do rejestru, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, wnioskodawca wskazuje, a w przypadku 

wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, może wskazać, 

następujące dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …), zwanego dalej „adresem do doręczeń 

elektronicznych”, bądź wpisu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego 

z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, zwanej dalej „bazą 

adresów elektronicznych”: 

1) adres do korespondencji;  

2) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, o którym mowa w art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jego adres 

poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany – 

niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w 
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rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. 

w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.) – 

w przypadku zgłoszenia dotyczącego adresu do doręczeń elektronicznych 

powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

3) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz oznaczenie dostawcy 

kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – w przypadku 

gdy wpis do bazy adresów elektronicznych dotyczy adresu do doręczeń 

elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca składający wniosek o wpis do rejestru, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do 

bazy adresów elektronicznych oraz dane, o których mowa w ust. 1, są aktualne, 

przepisu ust. 1 nie stosuje się. W takim przypadku wnioskodawca składa za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego oświadczenie o posiadaniu adresu do 

doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych i aktualności 

danych zamieszczonych w bazie adresów elektronicznych. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego po dokonaniu wpisu 

w Rejestrze. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca może dołączyć oświadczenie o 

rezygnacji z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Przepis 

ust. 3 stosuje się odpowiednio.> 

Art. 20. 

1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych 

zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. 

1a. Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega również na ich 

automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru 
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Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej. 

<1aa. Wpis w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy 

adresów elektronicznych polega na jego automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze 

po przekazaniu danych z bazy adresów elektronicznych.> 

1b. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze. 

[1c. Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru lub jego zmiany, z wyłączeniem rejestru 

dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji 

Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. 

1d. Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON do Rejestru nie podlega opłacie sądowej i 

ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.] 

<1c. Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru, zmiany jego danych lub wykreślenia 

podmiotu z Rejestru, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane 

objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego do: 

1) Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników; 

2) krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej; 

3) ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu dokonania wpisu adresu do 

doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych lub dokonania 

aktualizacji danych. 

1d. Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON oraz adresu do doręczeń 

elektronicznych do Rejestru nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym.> 

1e. (uchylony). 

1f. W przypadku pozytywnej weryfikacji w systemie teleinformatycznym zgłoszeń, o których 

mowa w art. 19e ust. 1 i 8, wpis polega na automatycznym zamieszczeniu w rejestrze 

przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a i 7. 

1g. Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego 

lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. 

1h. Wpis informacji o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, 

zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu przedsiębiorcy 
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zagranicznego polega na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z 

właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. 

1i. Wpisy, o których mowa w ust. 1f i 1h, nie podlegają opłacie za ogłoszenie w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym. 

2. W sprawach, w których postanowienia sądu rejestrowego są skuteczne lub wykonalne z 

chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się 

wzmiankę o jego nieprawomocności. Dane objęte treścią wpisu są przekazywane do 

Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej po uprawomocnieniu się postanowienia 

sądu. 

2a. Wpisy, o których mowa w art. 41 pkt 1-3, następują po uprawomocnieniu się 

postanowienia w przedmiocie wpisu. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, datę uprawomocnienia wpisuje się z urzędu. Wpis 

ten nie podlega ogłoszeniu. 

Art. 35. 

Ilekroć do Rejestru wpisuje się: 

1)   osobę fizyczną - zamieszcza się nazwisko i imiona oraz identyfikator nadany w systemie 

ewidencji ludności, zwany dalej "numerem PESEL"; 

2)   inny podmiot niż określony w pkt 1 - zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer 

identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia - NIP 

podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze - także jego 

numer w Rejestrze; 

3)   siedzibę i adres podmiotu - zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, 

gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem 

urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa 

miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową [.] <;> 

<4) adres do doręczeń elektronicznych – zamieszcza się adres do doręczeń 

elektronicznych, a w przypadku gdy podmiot posiada więcej niż jeden adres do 

doręczeń elektronicznych – główny adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych.> 

Art. 38. 

W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 
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1)   dla każdego podmiotu: 

a)  nazwę lub firmę, pod którą działa, 

b)  oznaczenie jego formy prawnej, 

[c)  jego siedzibę i adres,] 

<c) jego siedzibę i adres, a także adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy 

adresów elektronicznych,> 

d)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich 

siedziby i adresy, 

e)  oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego, 

f)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku 

przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, 

zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także 

oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru 

przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, 

zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru 

oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 

zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie 

konkurencji i konsumentów, 

g)  wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na 

podstawie umowy spółki cywilnej, 

h)  NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; 

1a)  w przypadku gdy podmiot je posiada - adres strony internetowej i adres poczty 

elektronicznej; 

2)   (uchylony); 

2a)  w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz 

komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w 

związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności 

majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności 

prawnych, o ile takie istnieje; 

3)   w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie, 

wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer 

identyfikacyjny REGON; 
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4)   w przypadku spółki jawnej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35; 

b)  (uchylona); 

4a)  w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych: 

a)  imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy 

prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego 

zgrupowania interesów gospodarczych, 

b)  wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed 

jego przystąpieniem do zgrupowania; 

5)   w przypadku spółki partnerskiej: 

a)  oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności; 

6)   w przypadku spółki komandytowej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem, 

d)  wysokość sumy komandytowej, 

e)  przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został 

wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe; 

7)   w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: 

a)  oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

d)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

f)  jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie 

tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

g)  
(2)

 wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w 

zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału 

zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 
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8)   w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - 

zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów, 

b)  określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, 

c)  zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z 

innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych 

wspólników udziałów i łączną ich wysokość, 

d)  jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem 

spółki, 

e)  jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego 

pisma, 

f)   której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie 

zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty, 

g)  wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9)   w przypadku spółki akcyjnej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli 

akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem 

wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

b)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest 

upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

c)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

d)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

e)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

f)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

g)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom 

lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

h)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

i)  
(3)

 wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian 

za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału 

zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 
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9a)  w przypadku spółki europejskiej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

b)  jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd 

albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

d)  liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

f)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

g)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

h)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom 

lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

i)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z 

art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej, 

j)  
(4)

 wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych za te 

obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9b)  w przypadku spółdzielni europejskiej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną 

udziałów, 

b)  jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to 

spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

c)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej - 

oznaczenie tego pisma, 

d)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji; 

10)  w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski; 

11)  w przypadku instytutu badawczego - minister nadzorujący instytut; 

11)  
(5)

 w przypadku instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej 

Łukasiewicz - organ nadzorujący; 
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12)   (uchylony); 

13)  w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą 

uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o 

częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

13a)  w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym 

ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

14)  w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy 

organizacyjno-prawnej, 

b)  siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego, 

c)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie 

wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z 

numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i 

przechowującego akta, 

d)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie 

prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy, 

e)   informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o otwarciu 

likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania 

upadłościowego oraz o wykreśleniu tego przedsiębiorcy; 

15)  w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych 

oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji: 

a)  oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej, 

b)  siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji, 
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c)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub 

wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest 

zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z 

numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i 

przechowującego akta, 

d)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie 

podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa 

właściwego dla zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji. 

Art. 47. 

[1. 
(27)

 Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane 

zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a-15, art. 39, art. 40 oraz art. 44, a spółki 

akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne - również adres strony internetowej, o której mowa 

w art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także ich 

zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że 

ustawa stanowi inaczej.] 

<1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są 

obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1, z wyłączeniem adresu do 

doręczeń elektronicznych, pkt 2a–15, art. 39, art. 40 oraz art. 44, a spółki akcyjne i 

spółki komandytowo-akcyjne – również adres strony internetowej, o której mowa w 

art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a także ich 

zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że 

ustawa stanowi inaczej.> 

2. Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 

1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych. 
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U S T A W A dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 

1423) 

Art. 3a. 

§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

[§ 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego 

administracji skarbowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu 

elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.] 

<§ 2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest 

potwierdzane elektronicznie.> 

§ 3. (uchylony). 

[Art. 3e. 

§ 1. Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie 

zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach 

podatkowych załatwianych przez ten organ. 

§ 2. W przypadku wyrażenia przez podatnika, płatnika lub inkasenta zgody, o której mowa w 

§ 1, organ podatkowy poucza ich o skutkach prawnych wynikających z wyrażenia tej 

zgody. 

§ 3. Do doręczania, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy art. 144a oraz art. 146.] 

 

Art. 12. 

§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu 

tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z 

wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 

§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, 

który odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, 

który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 

miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 

§ 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który 

odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było 

- w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. 
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§ 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za 

ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, 

chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. 

§ 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 

[1)   wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca 

otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;] 

<1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 

…), zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, do organu 

podatkowego, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 40 

tej ustawy;> 

2)    nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub 

w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę 

pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej 

albo złożone w polskim urzędzie konsularnym; 

3)   złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki 

wojskowej lub kapitanowi statku; 

4)   złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego; 

5)   złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. 

 

UWAGA: 

w art. 14a w § 7, w art. 82 w § 1 w pkt 1 i w § 2a, w art. 119zt w pkt 3, w art. 297 w § 1 w pkt 

7 oraz w art. 298 w pkt 5a i 5b wyraz [pisemne] zastępuje się wyrazami <sporządzone na 

piśmie> 

 

Art. 14a. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego 

stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności: 

1)   dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne), 

2)   wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące 

stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) 
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- przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

§ 1a. Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności: 

1)   opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa 

podatkowego; 

2)   wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa 

podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym. 

§ 1b. Z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej nie może wystąpić organ administracji 

publicznej. 

§ 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności 

wydania interpretacji ogólnej, w szczególności: 

1)   przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego 

wymagających wydania interpretacji ogólnej; 

2)    wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych 

decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez 

organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych 

oraz w takich samych stanach prawnych. 

§ 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, o których 

mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola 

celno-skarbowa albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub 

zażalenie. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie 

interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli: 

1)   nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie spełnia innych 

wymogów określonych przepisami prawa, lub 

2)   przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan 

prawny nie uległ w tym zakresie zmianie. 

§ 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia 

wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych 

identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub 

interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. 

Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. 
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§ 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych 

identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub 

interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. 

§ 7. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych organy 

podatkowe przekazują niezwłocznie akta dotyczące wskazanych we wniosku o wydanie 

interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych. 

§ 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot 

opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej. 

§ 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art. 14d, 

art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 

143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2 i 4, art. 170 i art. 171 oraz przepisy 

rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. 

§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi 

wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień, o 

których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7. 

§ 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie 

sprawności postępowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie 

interpretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w 

§ 2, oraz sposób uiszczenia opłaty. 

Art. 14c. 

§ 1. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku 

stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z 

uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli 

stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. 

§ 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera 

wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. 

§ 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o treści art. 14na oraz o prawie wniesienia 

skargi do sądu administracyjnego. 

[§ 4. Interpretację indywidualną wydaną w formie dokumentu elektronicznego opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.] 
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Art. 14d. 

§ 1. Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej 

zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do 

tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4. 

§ 2. W przypadku doręczenia interpretacji indywidualnej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej interpretację indywidualną uważa się za wydaną z zachowaniem terminu, o 

którym mowa w § 1, jeżeli [zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a § 1, zostało 

przesłane przed upływem tego terminu] <dowód wysłania, o którym mowa 

w art. 39 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, został 

wystawiony przed upływem tego terminu>. 

§ 3. Wnioskodawca może w każdym czasie wystąpić z żądaniem poinformowania go 

telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dacie wydania 

interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym 

sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się niezwłocznie, a w przypadku 

gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpretacji indywidualnej 

- nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji albo 

innego rozstrzygnięcia w sprawie. 

 

UWAGA: 

w art. 14m w § 4, w art. 20t w § 1, w art. 20x w § 3, w art. 20zb we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 20ze w § 3, w art. 143 w § 3, w art. 181a w § 1 i w art.  299b w § 3 wyrazy 

[w formie pisemnej] zastępuje się wyrazami <na piśmie> 

 

Art. 14m. 

§ 1. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie 

stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, 

powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia 

będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: 

1)   zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do 

interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w 

rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz 
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2)   skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący 

przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo 

po doręczeniu interpretacji indywidualnej. 

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje: 

1)   w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w 

którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną 

interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi 

podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację 

indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności; 

2)   w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału, w którym 

opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację 

indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi 

podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację 

indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny; 

3)   w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w którym 

opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację 

indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi 

podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację 

indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny. 

§ 3. Na wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w decyzji określającej lub 

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego organ podatkowy określa również 

wysokość podatku objętego zwolnieniem, o którym mowa w § 1, albo - w przypadku 

uiszczenia podatku w zakresie objętym tym zwolnieniem - określa wysokość nadpłaty. 

§ 4. Organ podatkowy informuje podatnika w formie pisemnej o dacie doręczenia odpisu 

orzeczenia, o którym mowa w § 2, podając jednocześnie informacje, z jakim dniem 

kończy się okres zwolnienia z obowiązku płacenia podatku wynikającego z uchylonej 

przez orzeczenie interpretacji. 

Art. 20t. 

§ 1. Umowa o współdziałanie jest zawierana w formie pisemnej na czas nieokreślony. 

§ 2. Umowa o współdziałanie zawiera ustalenia stron niezbędne dla prawidłowej realizacji 

warunków umowy, w tym szczegółowe określenie praw i obowiązków stron 

wynikających z zawartej umowy oraz sposób informowania się o osobach upoważnionych 

do kontaktu między stronami tej umowy. 
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Art. 20x. 

§ 1. Podatnik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o współdziałanie. 

§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wypowiedzieć umowę o współdziałanie w 

przypadku: 

1)   naruszenia przez podatnika postanowień tej umowy lub 

2)   poważnego lub powtarzającego się naruszania przez podatnika przepisów prawa 

podatkowego 

- wskazując przyczyny jej wypowiedzenia wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Rozwiązanie umowy o współdziałanie następuje z dniem złożenia, w formie pisemnej, 

drugiej stronie wypowiedzenia tej umowy, chyba że z treści tego wypowiedzenia wynika 

późniejszy termin. 

§ 4. W przypadku rozwiązania umowy o współdziałanie dane podatnika są niezwłocznie 

usuwane z ewidencji, o której mowa w art. 20za. 

 

Art. 20zb. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawrzeć z podatnikiem będącym stroną umowy 

o współdziałanie, w formie pisemnej, porozumienie podatkowe w zakresie objętym tą 

umową w sprawie: 

1)   interpretacji przepisów prawa podatkowego; 

2)   ustalania cen transferowych; 

3)   braku zasadności zastosowania art. 119a § 1; 

4)   wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w 

podatku dochodowym od osób prawnych; 

5)   innej, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie. 

 

Art. 20ze. 

§ 1. Podatnik może w każdym czasie wypowiedzieć porozumienie podatkowe. 

§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wypowiedzieć porozumienie podatkowe, 

jeżeli: 

1)   wyjdą na jaw istotne dla sprawy, w jakiej zawarto porozumienie, nowe okoliczności 

faktyczne lub nowe dowody, istniejące w dniu zawarcia tego porozumienia, nieznane 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, lub 
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2)   stwierdzi, że porozumienie jest nieprawidłowe w świetle w szczególności 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego lub interpretacji ogólnych, 

lub 

3)   zostanie rozwiązana umowa o współdziałanie. 

§ 3. Z zastrzeżeniem art. 20z, rozwiązanie porozumienia podatkowego następuje z dniem 

złożenia, w formie pisemnej, drugiej stronie wypowiedzenia tego porozumienia wraz z 

uzasadnieniem. Podatnik w wypowiedzeniu porozumienia może wskazać inny niż 

wynikający ze zdania pierwszego termin rozwiązania porozumienia, poprzedzający dzień 

złożenia tego wypowiedzenia. 

§ 4. Rozwiązanie porozumienia podatkowego na podstawie § 2 pkt 1 wywołuje skutki prawne 

od dnia jego zawarcia. 

§ 5. Zastosowanie się do porozumienia rozwiązanego na podstawie § 1 oraz § 2 pkt 2 i 3 nie 

może szkodzić podatnikowi. Przepisy art. 14k oraz art. 14m § 1-3 stosuje się 

odpowiednio. 

 

UWAGA: 

w art. 32 w § 1a, w art. 81b w § 2 w zdaniu drugim, w art. 86 w § 2, w art. 86b w § 2 i 3, 

w § 4 w pkt 1 i w § 5, w art. 86d w § 1 i 5, w art. 168 w § 3 w zdaniu pierwszym oraz 

w art. 298 w pkt 5 wyraz [pisemnie] zastępuje się wyrazami <na piśmie> 

 

Art. 32. 

§ 1. Płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z poborem lub 

inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub 

inkasenta. 

§ 1a. W razie likwidacji lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej podmiot dokonujący likwidacji lub rozwiązania 

zawiadamia pisemnie właściwy organ podatkowy, nie później niż w ostatnim dniu 

istnienia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o 

miejscu przechowywania dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatku. 

§ 2. Po upływie okresu, o którym mowa w § 1, płatnicy i inkasenci obowiązani są przekazać 

podatnikom dokumenty związane z poborem lub inkasem podatku; dokumenty podlegają 

zniszczeniu, jeżeli przekazanie ich podatnikowi jest niemożliwe. 
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Art. 33d. 

§ 1. Zabezpieczenie wykonania decyzji nakładającej obowiązek podlegający wykonaniu w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub wykonanie decyzji o 

zabezpieczeniu, o którym mowa w art. 33, następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji albo w formie określonej w § 2. 

§ 2. Zabezpieczenie wykonania decyzji następuje przez przyjęcie przez organ podatkowy, na 

wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z tej decyzji wraz 

z odsetkami za zwłokę, w formie: 

1)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2)   poręczenia banku; 

3)   weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4)   czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5)   zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości nominalnej; 

6)   uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego; 

7)   [pisemnego]  <sporządzonego na piśmie>, nieodwołalnego upoważnienia organu 

podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 

rachunku lokaty terminowej. 

§ 3. W razie złożenia wniosku o zabezpieczenie w formie określonej w § 2 zabezpieczenie w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie objętym tym 

wnioskiem, może nastąpić po wydaniu postanowienia o odmowie przyjęcia 

zabezpieczenia. 

§ 4. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie w formie określonej w § 2 złożono po ustanowieniu 

zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zakres 

zabezpieczenia ustanowionego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji uchyla się lub zmienia, w zakresie przyjętego zabezpieczenia. 

 

Art. 46c. 

§ 1. Wypis z rejestru zastawów wydaje naczelnik urzędu skarbowego, do którego wpłynął 

wniosek zainteresowanego. Wypis zawiera informacje w zakresie obciążenia ruchomości 

lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym, inne niż dane, o których 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2389631:part=a33(d)§1:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2389631:part=a33(d)§1:nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2389631:part=a33(d)§3:nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2389631:part=a33(d)§4:nr=2&full=1
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mowa w art. 43 § 2 pkt 4, a także informacje dotyczące wysokości zabezpieczonego 

zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, oznaczenie 

organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów, numer jego 

wniosku o wpis oraz datę powstania zastawu skarbowego. 

§ 2. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego wpłynął wniosek zainteresowanego, wydaje, 

na wniosek tego zainteresowanego, zaświadczenie o: 

1)   braku wpisu zainteresowanego do rejestru zastawów; 

2)   wpisie zainteresowanego do rejestru zastawów jako właściciela obciążonych 

zastawem skarbowym ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego wraz z 

danymi dotyczącymi: 

a)  przedmiotu zastawu skarbowego, 

b)  wysokości zabezpieczonych zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub 

zaległości podatkowej, 

c)  organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów, i 

numeru jego wniosku o wpis, 

d)  daty powstania zastawu skarbowego. 

§ 3. Naczelnicy urzędów skarbowych przetwarzają dane z rejestru zastawów w zakresie 

niezbędnym do wydawania wypisów z rejestru i zaświadczeń. 

§ 4. Wypisy z rejestru zastawów i zaświadczenia mają moc dokumentów urzędowych. 

§ 5. Za wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia pobiera się opłatę stanowiącą 

dochód budżetu państwa w wysokości nie większej niż 50 zł. W przypadku nieuiszczenia 

opłaty wniosek o wydanie wypisu lub zaświadczenia pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 6. Wydanie wypisu z rejestru zastawów i zaświadczenia nie narusza przepisów o tajemnicy 

skarbowej. 

[§ 7. Wypisy i zaświadczenia mogą być sporządzane w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 

152a.] 

Art. 60. 

§ 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się: 

1)   przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego 

lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek tego organu w 

banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2374844:ver=0&full=1
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płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji 

pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; 

2)   w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, 

rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku 

płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub 

instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a w przypadku 

zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu, zwanego 

dalej "innym instrumentem płatniczym" - dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji 

transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794). 

§ 1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub 

instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w unijnej instytucji płatniczej w 

rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub 

unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty podatku uważa się dzień złożenia 

zlecenia płatniczego przez podatnika, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku 

bankowym organu podatkowego w terminie wskazanym w art. 54 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin 

zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego. 

§ 2. Przepisy § 1 i 1a stosuje się również do wpłat dokonywanych przez płatnika lub 

inkasenta. 

§ 2a. (uchylony). 

§ 2b. (uchylony). 

§ 2c. (uchylony). 

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

właściwym do spraw łączności i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty gotówkowej 

oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, uwzględniając dane 

identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty. 

§ 4. Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane [również w formie 

dokumentu elektronicznego] <za pomocą środków komunikacji elektronicznej> przy 

użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub innego dostawcę usług 

płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2360846:part=a40u1:ver=1&full=1
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uprawnionego do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z 

bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych przyjmującym zlecenie. 

§ 5. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 4, powinno zawierać dane identyfikujące 

wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, 

przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy 

realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu. 

§ 6. Rozliczanie płatności na rzecz organów podatkowych następuje poprzez międzybankowy 

system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez 

system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych Narodowego Banku 

Polskiego. 

Art. 66. 

§ 1. Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie 

własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: 

1)   Skarbu Państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących 

dochody budżetu państwa; 

2)   gminy, powiatu lub województwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu 

podatków stanowiących dochody ich budżetów. 

§ 2. Przeniesienie następuje na wniosek podatnika: 

1)    w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej < na 

piśmie>, za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku gdy 

przedmiotem umowy jest przeniesienie akcji lub udziałów także za zgodą Prezesa 

Rady Ministrów, między starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji 

rządowej a podatnikiem; 

2)   w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej < na 

piśmie> między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo 

marszałkiem województwa a podatnikiem. 

[§ 3. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga formy pisemnej.] 

§ 3a. Starosta powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy, o 

której mowa w § 2, przesyłając jednocześnie jej kopię. 

§ 3b. Wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w § 2 pkt 1, następuje w 

drodze postanowienia. 

§ 4. W przypadkach wymienionych w § 1 za termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego 

uważa się dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. 
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§ 5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2, organ podatkowy pierwszej 

instancji wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Przepis 

art. 55 § 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 80a. 

§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez 

pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. 

§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego 

pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, 

którego dana deklaracja dotyczy. 

§ 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik 

lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji 

podatników i płatników. 

[§ 2b. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego 

pełnomocnictwa może być złożone w formie dokumentu elektronicznego.] 

§ 2c. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego 

pełnomocnictwa składane [w formie dokumentu elektronicznego] <na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej> podatnik, płatnik lub inkasent składa do Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

§ 3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż 

jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły 

go wszystkie osoby. 

§ 4. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym. 

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

wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji i wzory zawiadomienia o zmianie lub 

odwołaniu tych pełnomocnictw, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane 

identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika, a także mając na celu 

uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa oraz pewność ustalenia zakresu działania 

pełnomocnika. 
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Art. 81b. 

§ 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji: 

1)   ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli 

podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą; 

2)   przysługuje nadal po zakończeniu: 

a)  kontroli podatkowej, 

b)  postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość 

zobowiązania podatkowego. 

§ 1a. Prawo do skorygowania deklaracji oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania 

przysługuje podatnikowi lub płatnikowi jednokrotnie, z zastrzeżeniem art. 200 § 4, w toku 

postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g, przed wydaniem decyzji w 

pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu 

terminu, o którym mowa w art. 200 § 3, na zasadach określonych w tym zawiadomieniu. 

Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie 

wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta 

przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania. 

§ 1b. W przypadku, o którym mowa w § 1a, złożona korekta nie wywołuje skutków prawnych 

w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania, jeżeli tylko częściowo uwzględnia 

ocenę prawną związaną z unikaniem opodatkowania, zawartą w zawiadomieniu, o którym 

mowa w art. 200 § 3, lub nie uwzględnia tej oceny w ogóle. 

§ 1c. Uprawnienie, o którym mowa w § 1a, nie przysługuje, jeżeli: 

1)   postępowanie podatkowe prowadzone jest w wyniku uchylenia przez organ 

odwoławczy lub sąd administracyjny decyzji organu podatkowego wydanej w 

pierwszej instancji; 

2)   nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub 

płatnikowi doręczono ostateczną decyzję wydaną z zastosowaniem przepisu art. 119a 

§ 1 lub 7 albo środków ograniczających umowne korzyści. 

§ 1d. Organ podatkowy informuje w ciągu 3 dni roboczych Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej o złożeniu zgodnie z § 1a korygującej deklaracji. 

§ 1e. W przypadku cofnięcia skutków unikania opodatkowania na podstawie § 1a przepisy 

art. 119j stosuje się odpowiednio. 

§ 1f. Korektę, o której mowa w § 1a, składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty. 
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§ 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków 

prawnych. Organ podatkowy zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej 

bezskuteczności. 

§ 2a. Korekta złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty nie wywołuje skutków 

prawnych w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz w razie 

umorzenia postępowania w związku z wycofaniem wniosku. W uzasadnieniu wydanej 

decyzji organ podatkowy wskazuje bezskuteczność takiej korekty. 

 

Art. 82. 

§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania informacji: 

1)   na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie 

obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub 

jednostek, z którymi zawarto umowę; 

2)   bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w 

rozumieniu przepisów prawa dewizowego; 

3)   w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

§ 1a. (uchylony). 

§ 1b. 
(2)

 (uchylony). 

§ 2. (uchylony). 

§ 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pisemne żądanie 

naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego obowiązane są do 

sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego. 

§ 2b. (uchylony). 

§ 2c. (uchylony). 

§ 2d. 
(3)

 (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2a, 

oraz termin ich przekazania. 

§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a także szczegółowe 

zasady, termin oraz tryb ich sporządzania i przekazywania, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiązań kapitałowych oraz nadzorczych pomiędzy rezydentami i 

nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego oraz posiadania przez 

nierezydentów przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   organy administracji rządowej lub samorządowej obowiązane do przekazywania 

informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych 

informacji, a także tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania. 

§ 7. (uchylony). 

§ 8. (uchylony). 

Art. 86b. 

§ 1. Promotor przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie 

podatkowym w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu 

podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu 

podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem 

schematu podatkowego - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

§ 2. Promotor informuje pisemnie korzystającego o NSP tego schematu podatkowego, 

załączając potwierdzenie nadania NSP, niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

§ 2a. W przypadku, o którym mowa w art. 86g § 2c, promotor przekazuje korzystającemu 

NSP wraz z załącznikiem zawierającym wyłącznie dane identyfikujące tego 

korzystającego. 

§ 3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 1, schemat podatkowy nie posiada 

jeszcze NSP, promotor informuje o tym pisemnie korzystającego oraz przekazuje mu 

dane, o których mowa w art. 86f, dotyczące schematu podatkowego. 

§ 4. W przypadku gdy przekazanie przez promotora informacji o schemacie podatkowym 

innym niż schemat podatkowy standaryzowany naruszałoby obowiązek zachowania 

prawnie chronionej tajemnicy zawodowej i promotor nie został zwolniony przez 

korzystającego z obowiązku jej zachowania w tym zakresie, promotor niezwłocznie: 

1)   informuje pisemnie korzystającego w terminie, o którym mowa w § 1, o obowiązku 

przekazania schematu podatkowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

2)   przekazuje korzystającemu dane, o których mowa w art. 86f § 1, dotyczące schematu 

podatkowego. 
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§ 5. W sytuacji, o której mowa w § 4, gdy więcej niż jeden promotor jest obowiązany do 

przekazania informacji o schemacie podatkowym, promotor wskazany w tym przepisie, 

równocześnie z poinformowaniem korzystającego, informuje pisemnie inne znane mu 

podmioty obowiązane do przekazania informacji o schemacie podatkowym, że nie 

przekaże informacji o schemacie podatkowym do Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

§ 6. Promotor, w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował korzystającego lub inne 

podmioty o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym, zawiadamia 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o poinformowaniu korzystającego lub innych 

podmiotów o obowiązku przekazania schematu podatkowego do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, wskazując datę udostępnienia schematu podatkowego lub 

dokonania czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego oraz liczbę 

podmiotów, które poinformował na podstawie § 4 lub 5. 

§ 7. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy 

zawodowej: 

1)   przekazanie informacji o schemacie podatkowym w sytuacji, w której przekazujący tę 

informację został zwolniony z obowiązku jej zachowania; 

2)   przekazanie informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym; 

3)   przesłanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji, o której mowa w § 

6. 

§ 8. Jeżeli promotor jest obowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym 

transgranicznym w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej na 

podstawie przepisów tego państwa implementujących wymogi wynikające z przepisu art. 

8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. 

Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.), obowiązek ten podlega wykonaniu 

wyłącznie w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które widnieje wyżej na 

poniższej liście: 

1)   państwo, w którym ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd; 

2)   państwo, w którym za pośrednictwem zagranicznego zakładu świadczy usługi 

dotyczące schematu podatkowego; 

3)   państwo, w którym jest zarejestrowany lub którego przepisom prawa podlega; 
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4)   państwo, w którym jest członkiem samorządu zawodowego lub innej organizacji 

pozarządowej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium tego państwa, 

reprezentujących osoby lub podmioty świadczące usługi prawne, doradztwa 

podatkowego lub doradcze. 

Art. 86d. 

§ 1. Promotor lub korzystający zlecający wspomagającemu wykonanie czynności 

pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego 

informują go pisemnie o NSP tego schematu podatkowego, załączając potwierdzenie 

nadania NSP, najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie tych czynności. Przepisy art. 

86b § 2a i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Jeżeli wspomagający: 

1)   nie został poinformowany o NSP schematu podatkowego zgodnie z § 1 lub nie została 

mu przekazana informacja, o której mowa w art. 86b § 3, oraz 

2)   przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego 

czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru 

jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności, powziął lub 

powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest 

wspomagającym, może stanowić schemat podatkowy 

-   jest on obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od 

dnia, w którym powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, o których mowa w pkt 

2, wystąpić z odrębnym pismem do promotora lub korzystającego zlecających 

wykonanie czynności o przekazanie mu [pisemnego] <sporządzonego na piśmie>  

oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego. 

§ 3. W terminie, o którym mowa w § 2, wspomagający obowiązany jest zawiadomić Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej o wystąpieniu sytuacji wskazanej w § 2, wskazując 

dzień, w którym powziął wątpliwości, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, oraz 

liczbę podmiotów, do których wystąpił o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że 

uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego. Wspomagający może wstrzymać się z 

wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia do dnia otrzymania tego 

oświadczenia, potwierdzenia nadania NSP lub informacji, o której mowa w art. 86b § 3. 

§ 4. Jeżeli wspomagający nie został poinformowany o NSP schematu podatkowego zgodnie z 

§ 1, jest on obowiązany przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację 

o schemacie podatkowym, jeżeli dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w 



- 207 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy przy 

zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, 

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji 

oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności. Przepis art. 86b § 1 stosuje się 

odpowiednio, przy czym wspomagający jest również obowiązany do przekazania 

informacji o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od następnego dnia po udzieleniu 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad 

dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do 

wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego. 

§ 5. W przypadku gdy przekazanie przez wspomagającego informacji o schemacie 

podatkowym naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy 

zawodowej i wspomagający nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy 

przez korzystającego w tym zakresie, jest on obowiązany niezwłocznie poinformować 

pisemnie korzystającego lub promotora zlecających mu czynności, że w jego opinii 

uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie w terminie, o którym mowa w § 4, 

wspomagający obowiązany jest zawiadomić Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 

wystąpieniu sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wskazując dzień, w którym 

dostrzegł, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, oraz liczbę podmiotów, które 

poinformował o obowiązku przekazania informacji Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej. Przepis art. 86b § 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 3, wspomagający, który wstrzymał się z wykonaniem 

czynności w odniesieniu do uzgodnienia, nie ponosi odpowiedzialności cywilnej 

względem zlecającego mu te czynności w zakresie związanym ze wstrzymaniem się z 

wykonaniem tych czynności. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym 

wspomagający nie ponosi również odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej ze 

wstrzymaniem się z wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia. 

§ 7. Jeżeli wspomagający jest obowiązany do przekazania informacji o schemacie 

podatkowym transgranicznym w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej na podstawie przepisów tego państwa implementujących wymogi 

wynikające z przepisu art. 8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w 

sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej 
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dyrektywę 77/799/EWG, obowiązek ten podlega wykonaniu wyłącznie w tym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, które widnieje wyżej na poniższej liście: 

1)   państwo, w którym posiada miejsca zamieszkania, siedzibę lub zarząd; 

2)   państwo, w którym za pośrednictwem zagranicznego zakładu świadczy usługi 

dotyczące schematu podatkowego; 

3)   państwo, w którym jest zarejestrowany lub którego przepisom prawa podlega; 

4)   państwo, w którym jest członkiem samorządu zawodowego lub innej organizacji 

pozarządowej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium tego państwa 

reprezentujących osoby lub podmioty świadczące usługi prawne, doradztwa 

podatkowego lub doradcze. 

Art. 86e. 

§ 1. W przypadku gdy więcej niż jeden podmiot jest obowiązany do przekazania informacji o 

schemacie podatkowym, wykonanie tego obowiązku przez jednego z nich zwalnia 

pozostałych, którzy zostali wskazani w informacji o schemacie podatkowym i [pisemnie 

poinformowani] <poinformowani na piśmie> o NSP tego schematu podatkowego, z 

załączeniem potwierdzenia nadania NSP. Przepis art. 86b § 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 86b § 8, art. 86c § 3 oraz art. 86d § 7, gdy 

odpowiednio promotor, korzystający lub wspomagający udowodni, że schemat 

podatkowy transgraniczny został poprawnie przekazany właściwym organom w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów tego państwa 

implementujących wymogi wynikające z przepisu art. 8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z 

dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, jest on zwolniony z obowiązku 

przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o tym schemacie 

podatkowym. Przepis art. 86b § 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Z obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym nie zwalnia trwające 

postępowanie w przedmiocie wydania uprzedniego porozumienia cenowego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących 

podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, lub 

wydanie takiego porozumienia. 
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Art. 86f. 

§ 1. Informacja o schemacie podatkowym zawiera: 

1)   dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego, któremu 

udostępniony został schemat podatkowy, w tym informacje dotyczące firmy lub imię i 

nazwisko, datę i miejsce urodzenia, identyfikator podatkowy, miejsce zamieszkania, 

siedziby lub zarządu, a w przypadku osoby niemającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej miejsca zamieszkania lub podmiotu niemającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu - numer i serię paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, jeżeli osoba 

ta nie posiada identyfikatora podatkowego oraz w przypadkach, gdy uzgodnienie 

dotyczy osób będących podmiotami powiązanymi z promotorem lub korzystającym; 

2)   podstawę prawną przekazywania informacji o schematach podatkowych wraz ze 

wskazaniem przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat 

podatkowy, w tym wskazaniem cechy rozpoznawczej oraz roli przekazującego tę 

informację; 

3)   wskazanie, czy przekazywana informacja o schemacie podatkowym dotyczy schematu 

podatkowego standaryzowanego lub schematu podatkowego transgranicznego; 

4)   streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę 

uzgodnienia, jeżeli ją nadano, opis działalności gospodarczej, do której ma 

zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objętych tajemnicą 

handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego; 

5)   wyczerpujący, według wiedzy przekazującego informację, opis uzgodnienia 

stanowiącego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych 

czynności, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i 

ich chronologii oraz występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi; 

6)   wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat 

podatkowy ma służyć; 

7)   przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację, 

zastosowanie w schemacie podatkowym; 

8)   szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku 

odroczonym, jeżeli występują i są znane przekazującemu informację lub możliwe do 

oszacowania przez niego; 
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9)   wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o 

schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie 

dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu; 

10)  wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedzą przekazującego informację znajduje się 

schemat podatkowy, w szczególności informacji o terminach jego udostępniania lub 

wdrażania lub o dacie czynności w ramach uzgodnienia; 

11)   wskazanie danych identyfikujących, o których mowa w pkt 1, znanych 

przekazującemu informację podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w 

schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy, oraz 

państw i terytoriów, w których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę 

lub zarząd, lub których schemat ten może dotyczyć; 

12)   wskazanie danych identyfikujących, o których mowa w pkt 1, znanych 

przekazującemu informację innych podmiotów obowiązanych do przekazania 

informacji o schemacie podatkowym, jeżeli występują; 

13)   [adres elektroniczny] <adres do doręczeń elektronicznych> , na który będą 

doręczane potwierdzenie nadania NSP oraz inne pisma w zakresie związanym ze 

stosowaniem przepisów art. 86g-86i, przy czym wskazanie tego adresu traktuje się na 

równi z wyrażeniem zgody na ich doręczanie wyłącznie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

14)   wskazanie NSP nadanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w 

odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego - w przypadku gdy NSP 

został nadany temu schematowi przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

§ 2. Jeżeli promotor lub wspomagający jest obowiązany do zachowania prawnie chronionej 

tajemnicy zawodowej i nie został zwolniony przez korzystającego z obowiązku jej 

zachowania, przekazywana przez niego informacja o schemacie podatkowym, który jest 

schematem podatkowym standaryzowanym, nie zawiera danych identyfikujących 

korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy, oraz informacji, o 

których mowa w § 1 pkt 11 i 12. 

§ 3. Jeżeli promotor lub wspomagający nie jest obowiązany do zachowania prawnie 

chronionej tajemnicy zawodowej lub został zwolniony z obowiązku jej zachowania przez 

korzystającego, łącznie z informacją o schemacie podatkowym, o której mowa w § 2, 

przekazuje dane identyfikujące korzystającego, któremu udostępniony został schemat 
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podatkowy i który jest lub był pierwszym podmiotem, któremu udostępnił ten schemat 

podatkowy, oraz informacje, o których mowa w § 1 pkt 11 i 12. 

§ 4. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału promotor lub wspomagający przekazuje 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację zawierającą dane identyfikujące 

korzystającego, określone w § 1 pkt 1, 9 i 11, któremu w trakcie tego kwartału udostępnił 

schemat podatkowy standaryzowany, wskazując NSP. W przypadku, w którym 

przekazanie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, naruszałoby obowiązek 

zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, obowiązek ich przekazania nie 

obejmuje danych korzystającego oraz danych identyfikujących podmiot uczestniczący 

określony w § 1 pkt 11, który nie zwolnił promotora lub wspomagającego z obowiązku 

zachowania tajemnicy w tym zakresie. 

 

Art. 86ia. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej doręcza potwierdzenie nadania NSP oraz inne pisma 

w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów art. 86g-86i, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, na [adres elektroniczny] <adres do doręczeń elektronicznych> 

wskazany przez przekazującego w informacji o schemacie podatkowym. 

 

Art. 119i. 

§ 1. Rada może zwrócić się do strony oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 

udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy, w której Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej zwrócił się do Rady o wydanie opinii. 

§ 2. Strona i Szef Krajowej Administracji Skarbowej z własnej inicjatywy mogą przedłożyć 

Radzie swoje stanowisko na piśmie. Strona może dostarczyć Radzie dodatkowe 

dokumenty. 

§ 3. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu Rady, którego przedmiotem jest 

wyrażenie opinii co do zasadności zastosowania art. 119a, lub w jego części może 

uczestniczyć przedstawiciel Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz strona, jej 

przedstawiciel lub pełnomocnik. Zaproszenie przedstawiciela Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej albo strony do udziału w posiedzeniu wymaga skierowania 

zaproszenia w takim samym zakresie także odpowiednio do strony albo przedstawiciela 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
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§ 4. Rada wydaje [pisemną]  <na piśmie> opinię co do zasadności zastosowania art. 119a 

wraz z uzasadnieniem. 

§ 5. Opinię wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia otrzymania akt sprawy. Do tego terminu nie wlicza się terminów wyznaczonych 

przez Radę na udzielenie przez stronę lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy. 

§ 6. Opinię doręcza się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz stronie. 

§ 7. Członek Rady, który nie zgadza się ze stanowiskiem zawartym w opinii Rady lub z jego 

uzasadnieniem, może zgłosić zdanie odrębne, [sporządzając jego pisemne uzasadnienie] 

<sporządzając na piśmie jego uzasadnienie>. Członkowie Rady mogą zgłosić wspólne 

zdanie odrębne. Zdania odrębne podlegają doręczeniu wraz z opinią Rady. 

§ 8. Po wydaniu opinii albo po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w § 5 Rada 

zwraca akta sprawy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Otrzymane przez Radę 

od strony informacje, wyjaśnienia oraz dokumenty włącza się do akt sprawy. 

§ 9. Organ podatkowy pomija opinię Rady wydaną z uchybieniem terminowi określonemu w 

§ 5. 

§ 10. (uchylony). 

Art. 119o. 

§ 1. W skład Rady wchodzą: 

1)   2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2)   1 osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród 

sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; 

3)   2 osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych 

Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 

2020 r. poz. 284); 

4)   1 osoba wskazana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego jako 

przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego; 

5)   1 osoba będąca doradcą podatkowym, wskazana przez Krajową Radę Doradców 

Podatkowych; 

6)   1 osoba wskazana przez Ministra Sprawiedliwości; 

7)   1 osoba wskazana przez Radę Dialogu Społecznego. 

§ 2. Do Rady może być powołana osoba, która: 
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1)   ma wiedzę, doświadczenie i autorytet w zakresie prawa podatkowego, systemu 

finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego 

prawa gospodarczego dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady; 

2)   ma obywatelstwo polskie; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

6)    jest nieskazitelnego charakteru. 

§ 3. Podmiot wskazujący członka Rady ocenia spełnianie przez niego przesłanek określonych 

w § 2 pkt 1 i 6. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 3, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych powołuje po zasięgnięciu [pisemnej] <przedstawionej na piśmie> opinii 

podmiotów zatrudniających te osoby. 

§ 4. Przed powołaniem w skład Rady osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu 

przesłanek, o których mowa w § 2 pkt 2-5. 

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu wyłonienia kandydatów na 

członków Rady, o których mowa w § 1 pkt 3, zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków 

Rady. Ogłoszenie zawiera w szczególności termin składania zgłoszeń nie krótszy niż 30 

dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, sposób i miejsce składania zgłoszeń. 

 

Art. 119zf. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 

14b § 4 i 5[, art. 14c § 4], art. 14d § 2 i 3, art. 14e § 1 pkt 2 i § 2-4, art. 14f § 3, art. 14i § 2, 4 

i 5, art. 14r § 2 i 3, art. 120, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 

165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2 i 4, art. 170, art. 171, art. 187 § 3, art. 189 § 3, 

art. 197 § 1 i 3, art. 213-215 oraz przepisy działu IV rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 i 23. 

 

Art. 119zi. 

§ 1. Czynności związane z realizacją obowiązków izby rozliczeniowej, o których mowa w 

niniejszym dziale, mogą być wykonywane wyłącznie przez jej upoważnionych 

pracowników. 
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§ 2. Izba rozliczeniowa może zlecić wykonywanie czynności związanych z technicznym 

utrzymaniem, naprawą lub zmianą funkcjonalności STIR przedsiębiorcy zapewniającemu 

bezpieczne i prawidłowe ich wykonywanie. [Zlecenie wykonywania tych czynności 

następuje na podstawie umowy, w formie pisemnej, zawierającej listę pracowników 

przedsiębiorcy wyznaczonych do wykonywania czynności związanych z dostępem do STIR, 

w tym algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, zawartej po zasięgnięciu opinii 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.] <Zlecenie wykonywania tych czynności 

następuje na podstawie umowy zawierającej listę pracowników przedsiębiorcy 

wyznaczonych do wykonywania czynności związanych z dostępem do STIR, w tym 

algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, zawartej na piśmie po zasięgnięciu 

opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.> 

§ 3. W celu zachowania tajemnicy prawnie chronionej wykonywanie przez przedsiębiorcę lub 

jego pracowników czynności, o których mowa w § 2, związanych z dostępem do STIR, w 

tym algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, odbywa się pod nadzorem izby 

rozliczeniowej, w posiadanych przez nią lokalach na obszarze województwa, w którym 

jest położona jej siedziba, i nie może powodować przetwarzania danych poza STIR. 

§ 4. Zlecenie wykonywania czynności, o których mowa w § 2, nie może obejmować: 

1)   prowadzenia STIR ani przetwarzania danych w STIR; 

2)   ustalania algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3; 

3)   ustalania wskaźnika ryzyka. 

§ 5. Izba rozliczeniowa zawiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zamiarze 

zawarcia lub zmiany umowy, o której mowa w § 2, zawarciu takiej umowy i jej zmianach. 

Izba rozliczeniowa przedstawia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej odpowiednio 

projekt umowy lub jej zmian oraz zawartą umowę lub dokonane zmiany. 

§ 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może żądać od izby rozliczeniowej: 

1)   przedstawienia informacji i dokumentów dotyczących umowy, o której mowa w § 2, 

jej projektu lub projektu jej zmian lub informacji i dokumentów dotyczących 

przedsiębiorcy, który jest lub ma być jej stroną; 

2)   złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji umowy, o której mowa w § 2; 

3)   dostarczenia opisu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

bezpieczne i prawidłowe wykonywanie zleconych czynności, o których mowa w § 2, 

w szczególności ochronę tajemnicy prawnie chronionej, algorytmów, o których mowa 

w art. 119zn § 3, i wskaźników ryzyka. 
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§ 7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej [pisemnie nakazuje] <nakazuje na piśmie> 

izbie rozliczeniowej niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zmiany lub 

rozwiązania umowy, o której mowa w § 2, jeżeli wykonanie umowy zagraża 

bezpiecznemu lub prawidłowemu wykonywaniu przez izbę rozliczeniową obowiązków, o 

których mowa w niniejszym dziale, w szczególności nie zapewnia właściwej ochrony 

tajemnicy prawnie chronionej, algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, ani 

wskaźników ryzyka. 

§ 8. Pracownicy izby rozliczeniowej oraz przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, i jego 

pracownicy są obowiązani do zachowania w tajemnicy: 

1)   algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3; 

2)   informacji o wskaźniku ryzyka; 

3)   informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp § 1, art. 119zq i art. 119zs § 1; 

4)   informacji objętych żądaniami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których 

mowa w art. 119zo § 9, art. 119zv § 3, art. 119zw § 3 i art. 119zz § 2. 

 

Art. 119zt. 

Informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1 i art. 119zq, są udzielane przez 

izbę rozliczeniową podmiotom innym niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora - w związku z toczącym się postępowaniem o wyłudzenia skarbowe 

przeciwko podmiotowi kwalifikowanemu będącemu posiadaczem rachunku podmiotu 

kwalifikowanego; 

2)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 i 1571); 

3)    Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa 

i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych; 

4)    Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2382219:ver=0&full=1
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5)    Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 22a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020); 

6)    Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27); 

7)    Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu; 

8)    Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań określonych w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 180, 284, 568 i 695). 

 

[Art. 126. 

Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, 

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.] 

 

<Art. 126. 

§ 1. Sprawy podatkowe załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 

elektronicznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Pisma utrwalone 

w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone 

w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną organu podatkowego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej 

pismo pieczęcią. 

§ 2. Sprawy podatkowe mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych 

automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 

podatkowego. W przypadku pism generowanych automatycznie przepisów 

o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika urzędu obsługującego ten 

organ nie stosuje się. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2275956:part=a22(a):ver=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2317227:part=a34:ver=2&full=1
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§ 3. Sprawy podatkowe mogą być załatwiane z wykorzystaniem usług online 

udostępnianych przez organy podatkowe po uwierzytelnieniu w sposób określony 

w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 4. Pisma kierowane do organów podatkowych mogą być sporządzane na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami 

i pieczęciami stosuje się przepis § 1.> 

 

Art. 138a. 

§ 1. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej 

osobistego działania. 

§ 2. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń. 

[§ 3. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.] 

§ 4. Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis 

udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich 

umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego 

poświadczenia podpisu strony. 

[§ 5. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie 

zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym 

mowa w § 4, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych 

dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy 

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

publiczne.] 

Art. 138c. 

[§ 1. Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator 

podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w 

przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada 

identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2340510:part=a18p1:ver=3&full=1
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przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - także jego adres 

elektroniczny. 

§ 2. Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania podatku od towarów i 

usług, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora podatkowego, ma obowiązek 

wskazać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie. 

W przypadku braku takiego numeru pełnomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek 

wskazać swój adres elektroniczny.] 

<§ 1. Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego 

identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego 

identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o 

ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w 

kraju, chyba że wskazuje adres do doręczeń elektronicznych, na który organy 

podatkowe mają doręczać pisma. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy 

wskazuje adres do doręczeń elektronicznych. 

§ 2. Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania podatku od 

towarów i usług, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora 

podatkowego, ma obowiązek wskazać numer służący do identyfikacji dla celów 

podatkowych nadany w jego państwie. W przypadku braku takiego numeru 

pełnomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek wskazać swój 

adres do doręczeń elektronicznych, chyba że posiada adres do doręczeń 

elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej 

dalej „bazą adresów elektronicznych”, albo wskaże inny adres do doręczeń 

elektronicznych, na który organ podatkowy będzie doręczał pisma.> 

§ 3. Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać, pełnomocnictwo 

zgłasza się ustnie do protokołu albo pełnomocnictwo podpisuje za taką osobę osoba 

sprawująca nad nią opiekę, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 
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Art. 138d. 

§ 1. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych 

oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. 

§ 2. Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych uznaje się kuratora 

wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w art. 138. 

[§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, 

według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wystąpienia problemów 

technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, 

odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo 

składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w zdaniu pierwszym.] 

<§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 138j § 1 pkt 1, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku 

wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa 

ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie na piśmie utrwalonym w 

postaci elektronicznej pełnomocnictwo składa się na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej według wzoru, o którym mowa w zdaniu pierwszym.> 

§ 4. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej umieszcza w Centralnym Rejestrze 

Pełnomocnictw Ogólnych, zwanym dalej "Centralnym Rejestrem". 

§ 5. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im 

pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji. 

§ 6. W przypadku, o którym mowa w art. 138c § 3, pełnomocnictwo ogólne, zawiadomienie o 

jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza osoba sprawująca opiekę nad osobą, 

która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do 

protokołu - organ podatkowy. 

§ 7. (uchylony). 

§ 8. Organ, na wniosek którego sąd wyznaczył kuratora, niezwłocznie informuje Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora. 



- 220 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 9. (uchylony). 

Art. 138e. 

§ 1. Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej 

lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. 

§ 2. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie[, w formie dokumentu 

elektronicznego] lub zgłoszone ustnie do protokołu. 

§ 3. Pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, 

odwołaniu lub wypowiedzeniu < w przypadku, gdy zostały utrwalone w postaci 

papierowej> składa się do akt sprawy według wzoru określonego w przepisach wydanych 

na podstawie art. 138j § 1 pkt 2, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis. 

§ 4. Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa 

szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu 

sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy. 

 

Art. 138h. 

Organ podatkowy w razie potrzeby dołącza do akt sprawy wydruk pełnomocnictwa ogólnego 

lub szczególnego udzielonego [w formie dokumentu elektronicznego] <na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej> oraz zawiadomienia o zmianie zakresu, odwołaniu 

lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym 

potwierdza, w formie adnotacji, pracownik urzędu obsługującego organ podatkowy lub 

funkcjonariusz, który dokonał wydruku. 

Art. 138j. 

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

1)   wzór pełnomocnictwa ogólnego i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, obejmujący dane identyfikujące mocodawcę i 

pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa; 

2)   wzór pełnomocnictwa szczególnego oraz wzór pełnomocnictwa do doręczeń, a także 

wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw, 

umożliwiający wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz dane identyfikujące 

mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa. 

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

sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, 

pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, uwzględniając potrzebę 
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zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w 

pełnomocnictwach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.] 

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

rozporządzenia, sposób przesyłania pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa 

szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, jeżeli zostały one utrwalone 

w postaci elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, 

wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w pełnomocnictwach oraz 

potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.> 

 

Art. 143. 

§ 1. Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza lub pracownika kierowanej jednostki 

organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w 

szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. 

[§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu 

elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.] 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 [i 1a] , może być udzielone również: 

1)   pracownikom obsługującym naczelnika urzędu skarbowego - przez naczelnika urzędu 

skarbowego; 

2)   funkcjonariuszom lub pracownikom obsługującym dyrektora izby administracji 

skarbowej - przez dyrektora izby administracji skarbowej; 

3)   funkcjonariuszom lub pracownikom obsługującym naczelnika urzędu celno-

skarbowego - przez naczelnika urzędu celno-skarbowego; 

4)   pracownikom Krajowej Informacji Skarbowej - przez dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej; 

5)   funkcjonariuszom lub pracownikom obsługującym naczelnika urzędu celno-

skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej albo Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej - przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 

6)   funkcjonariuszom lub pracownikom komórek organizacyjnych urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych - przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

§ 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. 
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Art. 144. 

[§ 1. Organ podatkowy doręcza pisma: 

1)    za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten 

organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, 

lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, lub 

2)   za urzędowym poświadczeniem odbioru, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej.] 

<§ 1a. Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że 

doręczenie następuje w siedzibie organu podatkowego. 

§ 1b. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, 

organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez: 

1) operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa 

w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, albo 

2) pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub 

upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub 

osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 1c. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a 

i § 1b pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma: 

1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe, albo 

2) za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, 

funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego 

lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 1d. W przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor 

natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób określony w § 1c. 

Przepisów § 1a i § 1b pkt 1 nie stosuje się.> 

[§ 2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują doręczanie pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, doręczenie następuje przez portal podatkowy w zakresie wynikającym z 

odrębnych przepisów lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2374844:ver=0&full=1
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<§ 2. W zakresie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

3f § 4 organ podatkowy może, za zgodą adresata, doręczać pisma przez portal 

podatkowy.> 

<§ 2a. Wyrażenie i wycofanie zgody, o której mowa w § 2, następuje przez portal 

podatkowy.  

§ 2b. Wycofanie zgody, o której mowa w § 2, wywołuje skutki prawne z upływem dnia 

roboczego następującego po jej wycofaniu.  

§ 2c. W przypadku wyrażenia albo wycofania zgody, o której mowa w § 2, organ 

podatkowy poucza o skutkach prawnych wynikających z jej wyrażenia albo 

wycofania.  

§ 2d. W przypadku doręczania pisma przez portal podatkowy pismo uznaje się za 

doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku 

jego braku – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na portalu 

podatkowym.> 

[§ 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi 

podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma 

doręcza się w sposób określony w § 1 pkt 1.] 

§ 4. W przypadku <braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a,> 

gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać 

sołtys, za pokwitowaniem. 

§ 5. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą 

podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. 

 

[Art. 144a. 

§ 1. Doręczanie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona 

spełni jeden z następujących warunków: 

1)   złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy; 

2)   wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże 

organowi podatkowemu adres elektroniczny; 

3)   wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i 

wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny. 
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§ 1a. Wystąpienie organu podatkowego o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 pkt 3, może 

nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane stronie przez 

portal podatkowy lub na jej adres elektroniczny. Przepisów art. 152a § 1-5 nie stosuje się. 

§ 1b. Strona ma prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. W takim przypadku organ podatkowy doręcza pismo w sposób określony 

dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego. 

§ 2. (uchylony).] 

<Art. 144a. 

§ 1. W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, pisma doręcza się 

na: 

1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych; 

2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, 

jeżeli adres do doręczeń elektronicznych nie został wpisany do bazy adresów 

elektronicznych. 

§ 2. W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych dzień doręczenia 

ustala się zgodnie z przepisami art. 41 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych.  

§ 3. W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 144 § 1b i 1c, doręczenie 

jest skuteczne, jeżeli odbierający pismo potwierdzi doręczenie mu pisma swoim 

podpisem ze wskazaniem daty doręczenia, a w przypadku gdy odbierający pismo 

uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam 

stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę 

braku jej podpisu.> 

Art. 144b. 

[§ 1. W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego, które zostały 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma odzwierciedlającego 

treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób] 

<§ 1. W przypadku pism wydanych w postaci elektronicznej, które zostały opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma 
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odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli następuje w postaci innej niż 

elektroniczna.> 

<§ 1a. Organ podatkowy oznacza dokument elektroniczny klauzulą: „Tajemnica 

skarbowa”.> 

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera: 

1)   informację, że pismo zostało [wydane w formie dokumentu elektronicznego] 

<utrwalone w postaci elektronicznej> i podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała; 

2)   identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny. 

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis 

osoby, która podpisała pismo. 

§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w 

piśmie wydanym [w formie dokumentu elektronicznego] <w postaci elektronicznej>. 

§ 5. W przypadku doręczania wydruku pisma, o którym mowa w § 1, przy wykorzystaniu 

usługi pocztowej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe, operator pocztowy w rozumieniu tej ustawy oraz osoby działające w 

jego imieniu uzyskują dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne do wykonania tej usługi. 

 

Art. 146. 

§ 1. W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek 

zawiadomić organ podatkowy o zmianie adresu, pod którym dokonuje się doręczeń [, lub 

adresu elektronicznego] . 

§ 2. W razie niedopełnienia obowiązku przewidzianego w § 1, w przypadku doręczania pisma 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

- Prawo pocztowe, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem z 

upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w art. 150 § 1 pkt 1, a pismo pozostawia 

się w aktach sprawy. 

Art. 146a. 

§ 1. Pełnomocnik ogólny ma obowiązek zawiadomić o zmianie adresu, pod którym dokonuje 

się doręczeń [, lub adresu elektronicznego]. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa w 

zakresie adresu jest składane do Centralnego Rejestru. 
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§ 2. W razie niedopełnienia przez pełnomocnika ogólnego obowiązku przewidzianego w § 1, 

pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem. [Przepisy art. 146 § 2 oraz 

art. 152a § 3 stosuje się odpowiednio.] <Przepis art. 146 § 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 152. 

§ 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze 

wskazaniem daty doręczenia. 

§ 2. Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, 

doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i 

przyczynę braku jej podpisu. 

§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym 

mowa w art. 152a § 1 pkt 3. 

Art. 152a. 

§ 1. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ podatkowy przesyła 

na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 

1)   informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 

2)   wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym 

powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma; 

3)   pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji 

pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu 

podatkowego, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia 

odbioru w określony sposób. 

§ 2. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób 

określony w § 1 pkt 3, organ podatkowy po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania 

zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. 

§ 3. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, 

licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. 

§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 i 2, mogą być automatycznie tworzone i 

przesyłane przez system teleinformatyczny organu podatkowego, a odbioru tych 

zawiadomień nie potwierdza się. 

§ 5. W przypadku doręczenia, o którym mowa w § 3, organ podatkowy umożliwia adresatowi 

pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez okres co 
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najmniej 3 miesięcy od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za 

doręczone oraz informacji o dacie uznania pisma za doręczone i o datach wysłania 

zawiadomień, o których mowa w § 1 i 2, w systemie teleinformatycznym. 

§ 6. Warunki techniczne i organizacyjne doręczania pism w formie dokumentu 

elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 1 pkt 3.] 

 

Art. 153. 

§ 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma doręczanego mu w sposób określony [w art. 144 

§ 1 pkt 1]  <w art. 144 § 1b lub 1c>, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie 

jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją pozostawia się w aktach sprawy. 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu 

odmowy jego przyjęcia przez adresata. 

Art. 155. 

§ 1. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, 

przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez 

pełnomocnika lub na piśmie [, w tym także w formie dokumentu elektronicznego] , jeżeli 

jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. 

§ 1a. Organ podatkowy obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie 

było uciążliwe. 

§ 2. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej 

przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać 

czynności w miejscu pobytu tej osoby. 

 

Art. 159. 

§ 1. W wezwaniu należy wskazać: 

1)   nazwę i adres organu podatkowego; 

2)   imię i nazwisko osoby wzywanej; 

3)   w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana; 

4)  czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też 

może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie [lub w formie dokumentu 

elektronicznego]; 

[4a)   czy dokumenty mogą być przedłożone w formie dokumentu elektronicznego lub na 

informatycznych nośnikach danych;] 
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5)   termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce 

zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika; 

6)   skutki prawne niezastosowania się do wezwania. 

§ 1a. W przypadku wzywania strony na przesłuchanie w wezwaniu należy również 

poinformować o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z tym 

możliwości niestawienia się na wezwanie. 

§ 1b. Wezwanie zawiera również informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, chyba że wezwany posiada te informacje, a ich zakres lub treść 

nie uległy zmianie. 

§ 2. Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z podaniem 

jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego [, a jeżeli jest sporządzone w formie 

dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym]. 

 

Art. 165. 

§ 1. Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 

§ 2. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. 

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 

podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a. 

§ 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia 

wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie. 

[§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej jest dzień wprowadzenia żądania do systemu 

teleinformatycznego organu podatkowego.] 

<§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną 

jest dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 

7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

§ 4. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o 

wszczęciu postępowania. 

§ 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie: 

1)   ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są 

corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość 

zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie; 
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2)   umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d § 1; 

3)   nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; 

4)   zabezpieczenia; 

5)    zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku; 

6)    wstrzymania wykonania decyzji; 

7)    wygaśnięcia decyzji. 

§ 6. W postępowaniu przed organem podatkowym w sprawach dotyczących podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, prowadzonym w 

związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym przed zwolnieniem 

towaru, nie wydaje się postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia 

postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego. 

§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku 

złożenia: 

1)   zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków i darowizn; 

2)   informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego; 

3)   deklaracji do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów 

specjalnych produkcji rolnej przez podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych; 

4)    informacji o schemacie podatkowym. 

§ 8. W przypadkach wymienionych w § 7 za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się 

odpowiednio datę złożenia zeznania, deklaracji lub informacji. 

§ 9. Organ podatkowy przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że 

strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie. 

 

Art. 168. 

[§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być 

wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na 

podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, lub portal podatkowy.] 
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<§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) wnosi 

się na piśmie lub ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej 

wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub przez portal podatkowy.> 

[§ 1a. Podania organów administracji publicznej są wnoszone za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, 

chyba że wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające wnoszenie pism w tej formie. W 

takim przypadku podanie wnosi się w formie pisemnej.] 

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której 

pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo 

miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator 

podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie 

posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym 

w przepisach szczególnych. 

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez 

wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli podanie 

wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje 

za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 

[§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 

1)    być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym; 

2)   zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w 

odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według 

określonego wzoru; 

3)   zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.] 

<§ 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych lub przez portal 

podatkowy powinno zawierać dane w ustalonym formacie zawartym we wzorze 

podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie 

podań według określonego wzoru.> 

[§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ 

podatkowy przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie 

wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i 

zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 144a § 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na 
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adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku 

podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji 

elektronicznej.] 

§ 4. Organ podatkowy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego 

zażąda. [W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego, organ 

obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego 

poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.] 

[§ 4a. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu 

elektronicznego zawiera: 

1)   informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

2)   pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 144a § 1b.] 

§ 5. (uchylony). 

Art. 169. 

§ 1. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy 

wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że 

niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. 

§ 1a. Jeżeli podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym 

przypadku nie dokonuje się wezwania, o którym mowa w § 1, oraz nie wydaje 

postanowienia, o którym mowa w § 4. 

<§ 1b. W przypadku wniesienia podania w formie innej niż wskazana w art. 168 

§ 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia, bez obowiązku zawiadamiania o tym 

wnoszącego.> 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również, jeżeli strona nie wniosła opłat, które zgodnie z odrębnymi 

przepisami powinny zostać uiszczone z góry. 

§ 3. Organ podatkowy rozpatrzy jednak podanie niespełniające warunku, o którym mowa w § 

2, jeżeli: 

1)   za niezwłocznym rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub ważny 

interes strony; 

2)   wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity; 

3)   podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą. 
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§ 4. Organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, na 

które przysługuje zażalenie. 

Art. 171a. 

§ 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy [w formie pisemnej lub elektronicznej]. 

§ 2. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w 

podejmowaniu czynności w postępowaniu podatkowym oraz określa się wszystkie 

podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów 

[zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej] określających te czynności. 

§ 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część 

akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, 

wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść i formę metryki 

określoną w § 1 i 2 oraz obowiązek bieżącej aktualizacji metryki, a także, aby w oparciu o 

treść metryki było możliwe ustalenie treści czynności w postępowaniu podatkowym 

podejmowanych w sprawie przez poszczególne osoby. 

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

rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze 

względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki 

w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw. 

§ 6. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio do postępowań uregulowanych w odrębnych 

przepisach, do których mają zastosowanie przepisy niniejszego działu. 

 

Art. 177. 

 § 1. Czynności organu podatkowego, z których nie sporządza się protokół, a które mają 

znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji 

podpisanej przez pracownika dokonującego tych czynności. 

[§ 2. Adnotacja może być sporządzona w formie dokumentu elektronicznego.] 

 

Art. 182. 

§ 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba 

uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, 

bank jest obowiązany na [pisemne] <sporządzone na piśmie>  żądanie naczelnika urzędu 

skarbowego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby 



- 233 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

administracji skarbowej, zwanych dalej "upoważnionymi organami podatkowymi", do 

sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie: 

1)   posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych 

rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków; 

2)   posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby 

tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków; 

3)   zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów 

depozytowych; 

4)   nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu 

Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi; 

5)   obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami 

wartościowymi. 

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy 

inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków prowadzących 

działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych oraz 

indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a także do domów maklerskich oraz 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

§ 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na [pisemne] żądanie upoważnionego organu 

podatkowego są obowiązane do sporządzania informacji o umorzonych jednostkach 

uczestnictwa. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żądaniem stosuje się 

odpowiednio. 

§ 3a. Podmioty prowadzące rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 

568), na [pisemne] <sporządzone na piśmie> żądanie upoważnionego organu 

podatkowego są obowiązane do sporządzania informacji o wysokości dochodów 

(przychodów) przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów 

wartościowych zapisanych na takich rachunkach oraz o kwocie pobranego podatku. 

Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żądaniem stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Żądanie udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia. 

§ 5. Udzielenie informacji następuje nieodpłatnie. 

[§ 6. Informacje mogą być przekazane w postaci elektronicznej. Przepis art. 168 § 3a pkt 1 

stosuje się odpowiednio.] 

Art. 194a. 
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§ 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub jednostki, o których mowa w art. 194 § 

1 i 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub jednostkę odpis 

lub wyciąg z dokumentu. Organ podatkowy zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli 

strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ podatkowy uzna za konieczne przejrzenie 

oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie. 

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność 

z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. 

Zdanie pierwsze nie narusza przepisów rozdziału 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 26b oraz rozdziału 6a ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim te przepisy 

przewidują złożenie dokumentów drogą elektroniczną. 

[§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, 

poświadczenia jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu 

osobistego. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie są sporządzane w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w postaci elektronicznej, 

poświadczenia jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu 

osobistego.> 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub 

doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ podatkowy zażąda od strony, 

składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego 

dokumentu. 

Art. 210. 

§ 1. Decyzja zawiera: 

1)   oznaczenie organu podatkowego; 

2)   datę jej wydania; 

3)   oznaczenie strony; 
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4)   powołanie podstawy prawnej; 

5)   rozstrzygnięcie; 

6)   uzasadnienie faktyczne i prawne; 

7)   pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie; 

8)   podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego [, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego - 

kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty ]. 

§ 1a. Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, 

podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 

sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu 

własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie 

odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym 

osoby upoważnionej do jej wydania. 

§ 2. Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesiona skarga do sądu administracyjnego, 

zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi. 

§ 2a. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o 

odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, 

rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające 

na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji. 

§ 2b. W decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a lub środków ograniczających umowne 

korzyści organ podatkowy wskazuje także wysokość zobowiązania podatkowego, 

nadpłaty, zwrotu podatku, straty podatkowej, niepobranego lub pobranego a 

niewpłaconego przez płatnika podatku ustaloną albo określoną w związku z 

zastosowaniem tych przepisów lub tych środków. 

§ 2c. Decyzja organu podatkowego w sprawie, w której Rada wydała negatywną opinię, 

zawiera ustosunkowanie się do tej opinii. 

§ 3. Przepisy prawa podatkowego mogą określać także inne składniki, które powinna 

zawierać decyzja. 

§ 4. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ 

uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym 

dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera wyjaśnienie 

podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. 



- 236 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

§ 5. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. 

Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek odwołania bądź na podstawie której przyznano 

ulgę w zapłacie podatku. 

Art. 211. 

Decyzję doręcza się stronie na piśmie [lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej]. 

 

Art. 217. 

§ 1. Postanowienie zawiera: 

1)   oznaczenie organu podatkowego; 

2)   datę jego wydania; 

3)   oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu; 

4)   powołanie podstawy prawnej; 

5)   rozstrzygnięcie; 

6)   pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu 

administracyjnego; 

7)   podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego [, a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu 

elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis 

osobisty]. 

§ 2. Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub 

skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na 

postanowienie. 

Art. 218. 

Postanowienie, od którego służy zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się 

na piśmie [lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej]. 

 

Art. 274c. 

§ 1. Organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, 

może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą: 

1)   przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u 

podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności; 

[2)   przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w 
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postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a 

§ 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów 

komputerowych; przepis art. 168 § 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio.] 

<2) przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów 

księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze 

logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi 

księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.> 

§ 1a. Z czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika sporządza się protokół. 

§ 1b. Czynności określone w § 1 pkt 2 kontrahent podatnika jest obowiązany wykonać na 

własny koszt. 

§ 1c. Przepisy § 1-1b stosuje się także do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

uczestniczących w dostawie tego samego towaru lub świadczeniu tej samej usługi 

będących zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub 

bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi. W takim przypadku żądanie, o 

którym mowa w § 1, może dotyczyć wyłącznie dokumentów związanych z tą dostawą 

towaru lub tym świadczeniem usługi. 

§ 2. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania działalności kontrahenta 

podatnika znajdują się poza obszarem działania organu prowadzącego postępowanie lub 

kontrolę, czynności sprawdzających, o których mowa w § 1, na zlecenie tego organu 

może także dokonać organ właściwy miejscowo. 

 

Art. 282b. 

§ 1. Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli 

podatkowej, z zastrzeżeniem art. 282c. 

§ 2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed 

upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli 

kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

§ 3. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga 

zgody lub wniosku kontrolowanego. W razie wyrażenia zgody lub złożenia wniosku 

ustnie kontrolujący sporządza adnotację. 

§ 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera: 
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1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   oznaczenie kontrolowanego; 

4)   wskazanie zakresu kontroli; 

5)   pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji; 

6)   podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia [, a jeżeli zawiadomienie zostało 

wydane w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, 

podpis zaufany albo podpis osobisty] . 

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

wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli p 

 

Art. 286. 

§ 1. Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni 

do: 

1)   wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego; 

2)   wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1; 

3)   żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin; 

4)   żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z 

przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, 

wydruków i udokumentowanego pobierania danych w [formie] <postaci> 

elektronicznej; 

5)   zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą; 

6)   zabezpieczania zebranych dowodów; 

7)   legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla 

potrzeb kontroli; 

8)   żądania przeprowadzenia spisu z natury; 

9)   przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 

287 § 4; 

10)  zasięgania opinii biegłych. 

§ 2. Kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem: 

1)   próbek towarów; 

2)   akt, ksiąg i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 4: 

a)  w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub 
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b)  gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających 

wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a 

w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i 

miejsca do przechowywania dokumentów. 

§ 3. Przeglądanie akt postępowania przygotowawczego i sądowego, akt spraw sądowych, a 

także dokumentów zawierających informacje niejawne lub stanowiące tajemnicę 

zawodową oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek następuje z zachowaniem 

właściwych przepisów. 

Art. 287. 

§ 1. Kontrolowany, jego pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są 

obowiązani umożliwić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 286, w 

szczególności: 

1)   umożliwić, nieodpłatnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań 

dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników 

informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku 

może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej 

przedmiotem kontroli; 

2)   przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w 

języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli; 

[3)    przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych, wyciąg z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zapisany w 

postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a 

§ 2, jeżeli kontrolowany prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów 

komputerowych; przepis art. 168 § 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio.] 

<3) przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych, wyciąg z ksiąg podatkowych oraz dowodów 

księgowych zapisany w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze 

logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrolowany prowadzi księgi 

podatkowe przy użyciu programów komputerowych.> 

§ 2. Czynności określone w § 1 pkt 2 i 3 kontrolowany jest obowiązany wykonać na własny 

koszt. 

§ 3. Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień 

dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz 
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zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić 

samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. 

§ 4. Reprezentant kontrolowanego, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym 

są obowiązani udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie 

wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań. 

§ 5. Kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania 

się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania 

przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie 

wewnętrznym tej jednostki; podlegają natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie 

pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce. 

 

Art. 297. 

§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów 

skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 

1)    ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej - w toku 

postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej; 

2)    innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celno-

skarbowych - w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem 

w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą podatkową, 

kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d; 

2a)  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

3)   sądom lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem; 

4)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu 

przed sądem administracyjnym; 

5)   Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora: 

a)  w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

b)  w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym; 

6)   (uchylony); 
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7)    Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

8)    Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym; 

8a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

- na zasadach i w trybie określonych w art. 22a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym; 

9)    Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w art. 11a ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 

formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 13); 

10)   Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730 i 875); 

11)   Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w związku z 

prowadzonym: 

a)  postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem antymonopolowym, 

postępowaniem w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone i postępowaniem w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 

b)  postępowaniem w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę 

kontraktową i postępowaniem wyjaśniającym, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
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wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517, 1649 i 1667), 

c)  postępowaniem w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych, o którym mowa w art. 13c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 935 i 1086), 

d)     wstępnym postępowaniem sprawdzającym i postępowaniem kontrolnym, o 

których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 117, 284 i 1086).  

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 295. 

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w 

sposób przewidziany w art. 184 § 2a. 

§ 4. Naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych 

udostępniają Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem 

kontrolnym, akta, o których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych 

w art. 182, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie 

Kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5. Naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają Państwowej Komisji Wyborczej, w 

związku z badaniem sprawozdania komitetu wyborczego, informacji, o której mowa w 

art. 34 ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580), akta, o których mowa w § 1. 

 

Art. 298. 

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

1a)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej; 

2)   innym organom podatkowym; 

3)    (uchylony); 

3a)   (uchylony); 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 
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5)    sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej 

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem; 

5a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

5b)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów albo ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem; 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w 

zakresie określonym przez organ podatkowy; 

6a)  wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6aa)   wojewodzie - w zakresie kontroli celno-skarbowych przestrzegania przepisów 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239, z późn. zm.); 

6b)   Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w związku z prowadzonym 

postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej; 

6c)   organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, 

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 

2020 r. poz. 452); 

6d)   Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326 i 730); 
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6e)   organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

6f)   Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w związku z toczącym się 

postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667) oraz 

przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517, 1649 i 1667); 

6f)   Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 118 i 1649); 

7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach 

oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. 

Art. 299b. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na ujawnienie przez 

naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektorów 

izb administracji skarbowej, określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową, z 

wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i objętych ochroną na 

podstawie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i 

wykorzystania ujawnianych informacji. 

§ 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny 

interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej, 

kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego lub jeżeli ujawnienie tych 

informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach 

organów podatkowych i jawności życia publicznego. 

§ 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, następuje w formie pisemnej, na uzasadniony 

wniosek naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub 

dyrektora izby administracji skarbowej. 
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Art. 306d. 

§ 1. Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie 

faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do 

ustalenia przez organ na podstawie: 

1)   posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych; 

2)   przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych; 

3)   rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ 

ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

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

publiczne; 

4)   informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

§ 2. Organ podatkowy żądający od strony zaświadczenia albo oświadczenia w celu 

potwierdzenia faktów albo stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa 

wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze 

zaświadczenia albo oświadczenia. 

§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać [w formie dokumentu 

elektronicznego] <w postaci elektronicznej> zaświadczenia wymaganego na 

potwierdzenie faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez 

podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia 

uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może 

złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu 

osobistego. 

§ 4. Organ podatkowy może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu 

lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, o ile 

złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest 

to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy. 

§ 5. Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują zaświadczenie, inny dokument lub 

potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, do dnia, 

w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna. 
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Art. 306j. 

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

1)    tryb wydawania zaświadczeń, uwzględniając w szczególności odpowiednią organizację 

czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz możliwość doręczania 

zaświadczeń [w formie dokumentu elektronicznego] <w postaci elektronicznej>; 

2)   właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń, 

uwzględniając rodzaj zobowiązania podatkowego; 

3)   wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia, uwzględniając 

treść wniosku o wydanie zaświadczenia, datę złożenia wniosku lub wyrażenia zgody na 

wydanie zaświadczenia, sposób załatwienia wniosku, treść wydanego zaświadczenia oraz 

dane identyfikujące wnioskodawcę, biorąc pod uwagę uproszczenie i usprawnienie 

procesu wydawania zaświadczeń; 

4)   wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz 

szczegółowy sposób jej prowadzenia, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące 

osobę, której dotyczy zaświadczenie, treść przekazanych lub otrzymanych informacji, 

dane identyfikujące osobę lub organ przekazujący informacje; 

5)   wzory zaświadczeń, uwzględniając w szczególności zakres danych wykazywanych w 

zaświadczeniu oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i organ wydający zaświadczenie; 

6)   wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 306h § 2, uwzględniając dane identyfikujące 

małżonków. 

Art. 306ha. 

§ 1. Organ podatkowy na wniosek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

zamierzających udzielić podatnikowi kredytu, za [pisemną] <wyrażone na piśmie> 

zgodą podatnika, wydaje zaświadczenia dotyczące jego wskazanych spraw podatkowych, 

w tym deklaracji wykazujących zwrot podatku, o kwotach i terminach dokonywanych 

zwrotów oraz o zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu zwrotu podatku. 

§ 2. Na wniosek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, za [pisemną] 

zgodą podatnika, do zaświadczenia dołącza się uwierzytelnioną kopię deklaracji 

wykazującej zwrot podatku. 
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U S T A W A z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 

2020 r. poz. 284, 288, 321, 1086 i 1639) 

[Art. 11b. 

1. Doręczanie pism w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów rozdziału 12 

części AA może następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 123 i 730) na adres poczty elektronicznej podany uprzednio Komisji 

Nadzoru Finansowego przez bank. Do tych postępowań przepisu art. 39
1
 Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

2. Bank, podejmując działalność, przekazuje w terminie 14 dni Komisji Nadzoru Finansowego 

adres poczty elektronicznej do doręczeń w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 

zdanie pierwsze, a także zapewnia sobie możliwość identyfikacji pod adresem 

elektronicznej skrzynki podawczej w systemie teleinformatycznym Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz podpisywania urzędowych poświadczeń odbioru w sposób wskazany w 

art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590). 

3. Bank zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zmianie adresu poczty elektronicznej, o 

którym mowa w ust. 1. W razie niezawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o 

zmianie adresu poczty elektronicznej doręczenie pisma pod wcześniej podany adres poczty 

elektronicznej ma skutek prawny. Do postępowań, o których mowa w ust. 1 zdanie 

pierwsze, przepisu art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika pełnomocnictwo powinno określać adres poczty 

elektronicznej do doręczeń. W przypadku braku wyznaczenia adresu poczty elektronicznej 

do doręczeń w pełnomocnictwie doręczenie pisma pod adres poczty elektronicznej banku, 

który ustanowił pełnomocnika, ma skutek prawny. W przypadku zmiany adresu poczty 

elektronicznej określonego w pełnomocnictwie przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o którym 

mowa w art. 46 § 4 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się 

za dokonane po upływie 2 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 46 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.] 

 

 

 



- 248 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<Art. 11b. 

1. Doręczanie pism w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów rozdziału 

12 części AA następuje na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa 

w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …), zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, banku 

wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, 

zwanej dalej „bazą adresów elektronicznych”. 

2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika pełnomocnictwo powinno określać adres 

do doręczeń elektronicznych pełnomocnika wpisany do bazy adresów 

elektronicznych. W przypadku braku wskazania adresu do doręczeń elektronicznych 

w pełnomocnictwie doręczenie pisma na adres do doręczeń elektronicznych banku, 

który ustanowił pełnomocnika, wpisany do bazy adresów elektronicznych ma skutek 

prawny. 

3. W przypadku nieodebrania pisma doręczanego na adres do doręczeń elektronicznych 

wpisany do bazy adresów elektronicznych doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie 2 dni roboczych, licząc od dnia wystawienia dowodu wysłania, o którym 

mowa w art. 39 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych.> 

Art. 25i. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa 

w art. 25h ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i 

wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia jej wydania. 

[2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie 

sprzeciwu uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 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).] 

<2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie 

w przedmiocie sprzeciwu uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja 

została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …) albo 

wysłana na adres do doręczeń elektronicznych. 
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U S T A W A z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291) 

 

Art. 33. 

1. Zakład prowadzi: 

1)   konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem PESEL; 

2)   konta płatników składek oznaczone numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik składek 

nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania - numerem z krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada również 

tego numeru - numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego albo 

paszportu; 

3)   Centralny Rejestr Ubezpieczonych; 

4)   Centralny Rejestr Płatników Składek; 

5)   Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych; 

6)   (uchylony); 

7)   inne rejestry niezbędne do realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami [.] <;> 

<8) skrzynkę doręczeń, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …).> 

1a. (uchylony). 

2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie 

podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto 

ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru - 

serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu. 

3. (uchylony). 

4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z: 

1)   rejestru PESEL; 

2)   danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji 

Podatników na zasadach przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników; 

3)   danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

4a. Organ prowadzący rejestr PESEL przekazuje do Zakładu w formie elektronicznej: 
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1)   zbiór nowo nadanych poprzedniego dnia numerów PESEL i odpowiadające im dane z 

rejestru PESEL; 

2)   informacje o dokonanej poprzedniego dnia zmianie danych objętych zbiorem, o 

którym mowa w pkt 1. 

4b. Format przekazywanych danych, o których mowa w ust. 4a, uzgadniają organ prowadzący 

rejestr PESEL i Zakład. 

5. Szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, uwzględniając w nich również dane dotyczące zawodu wykonywanego 

przez ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze. 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 

obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 
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4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)    hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat 

dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e według 

stanu konta ubezpieczonego oraz 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 

kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 

wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat, 

podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej 

emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, 

cztery i pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, wynoszący 

60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury, 

hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w jego 

przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się 

dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej. 
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1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 

dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w 

przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość 

hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym 

wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o 

kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze 

trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku 

mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej 

emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 

lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 



- 253 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 
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składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 

brakujących dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 

danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 

albo brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom 
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egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

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

właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw 

prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom 

pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrom usług 

społecznych, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470, z późn. zm.), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których 

mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego w celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio 

w załączniku I lub II do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

3c. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego niebędącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu spełnienia wymogów określonych w 

art. 56 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
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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, z późn. zm.) w zakresie gromadzonym w centralnym systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 

60, 730, 1572 i 2020), wraz z informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek 

odprowadzanych z tego tytułu. 

3d. 
(6)

 W związku z potrzebą realizacji zadań pomocowych związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz skutków wywołanej nim 

epidemii, dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być bezpłatnie udostępniane 

Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub 

pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z 

zakresu kluczowych polityk publicznych. 

3e. 
(7)

 Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być bezpłatnie udostępniane: 

1)   Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

2)   Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

-   dla celów związanych z realizacją zadań pomocowych dotyczących zapobiegania lub 

zwalczania ekonomicznych lub gospodarczych skutków epidemii wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2. 

3f. 
(8)

 Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w związku z zapewnieniem udostępnienia danych zgromadzonych na koncie 

ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa 

w art. 45, Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub 

pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z 

zakresu kluczowych polityk publicznych, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w 
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Warszawie, nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

[4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą 

być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.] 

<4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie 

wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład 

w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mogą być wykorzystywane w formie 

wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.> 

pominięto ust. 4b – 23 

<Art. 71aa. 

1. W przypadku pism wydanych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego Zakładu, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma 

uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie 

wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie 

wyraziła zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Wydruk pisma, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) informację, że pismo zostało wydane w postaci elektronicznej przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Zakładu i opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, 

która je podpisała, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną; 

2) identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny Zakładu. 

3. Wydruk pisma, o którym mowa w ust. 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany 

podpis osoby, która podpisała pismo. 
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4. Wydruk pisma, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone 

w piśmie wydanym w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego Zakładu i jest dokumentem urzędowym w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

Art. 71ab. 

1. W przypadku podmiotu posiadającego jednocześnie profil informacyjny w systemie 

teleinformatycznym Zakładu oraz adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 

pkt 3 tej ustawy, przekazanie pisma w postaci elektronicznej następuje zarówno na 

profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu, a także przez 

doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych. 

2. W przypadku osoby fizycznej posiadającej profil informacyjny w systemie 

teleinformatycznym Zakładu i nieposiadającej adresu do doręczeń elektronicznych 

wpisanego do bazy adresów elektronicznych, przekazanie pisma w postaci 

elektronicznej następuje na profil informacyjny w systemie teleinformatycznym 

Zakładu. 

3. Do ustalenia daty doręczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 41 ustawy z 

dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

 

Art. 71ac. 

Doręczenie do Zakładu wymaga wykorzystania usługi online udostępnionej w systemie 

teleinformatycznym Zakładu oraz posiadania profilu informacyjnego w tym systemie. 

 

Art. 71ad. 

Zakład może doręczać pisma w postaci papierowej, z wyłączeniem publicznej usługi 

hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych, do: 

1)  podmiotu niepublicznego: 

a) nieposiadającego adresu do doręczeń elektronicznych ujawnionego w bazie 

adresów elektronicznych, 

b) który nie wszczął postępowania administracyjnego przed Zakładem przy użyciu 

adresu do doręczeń elektronicznych; 
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2) podmiotu publicznego w przypadku braku możliwości doręczenia na adres do 

doręczeń elektronicznych tego podmiotu.> 

 

 

U S T A W A z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. 

zm.)    

UWAGA: 

w art. 9 w ust. 1a i 1b, w art. 12 w ust. 8a, w art. 21 w ust. 8 w pkt 4, w art. 25 w ust. 8, w art. 

29 w ust. 1 w zdaniu trzecim i w ust. 2 w zdaniu pierwszym oraz w art. 39 w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy [w formie pisemnej] zastępuje się wyrazami <na 

piśmie> 

Art. 9. 

1. [Pisemne] <sporządzone na piśmie > oświadczenie o wyborze opodatkowania 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku 

przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego 

przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął 

pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, 

jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. 

1a. Podatnik może złożyć oświadczenie, w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 

lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c 

ustawy o podatku dochodowym, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, albo 

złożyć [pisemny] <sporządzony na piśmie>, wniosek o zastosowanie opodatkowania w 

formie karty podatkowej w terminie, o którym mowa w art. 29 ust. 1. 

1b. Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat 

następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży 

oświadczenie w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o 

rezygnacji z tej formy opodatkowania albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 złoży 

[pisemny] <sporządzony na piśmie> wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie 

karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej 
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działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku 

dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy. 

1c. Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 

1544, 1629 i 2244), zwanej dalej "ustawą o CEIDG". 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie 

spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według 

miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku 

- według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. 

3. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i 

niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub 

w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania 

podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. 

4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, za równoznaczne z 

dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym 

wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki 

przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania, o którym 

mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2. 

5. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, przepisy dotyczące 

oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 15a ustawy o podatku 

dochodowym, [pisemne] <sporządzone na piśmie > oświadczenie o wyborze 

opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy 

podatnik składa nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

uzyskał te przychody, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód 

uzyskał w grudniu roku podatkowego. 

7. (uchylony). 
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Art. 12. 

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 

1)   20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów; 

2)    17% przychodów ze świadczenia usług: 

a)  reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), 

b)  pośrednictwa w: 

–  sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez 

Internet (PKWiU 45.11.41.0), 

–  pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 

45.11.49.0), 

–  sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem 

motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0), 

–  pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0), 

–  sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0), 

–  sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0), 

c)  pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem 

załącznika nr 2 do ustawy, 

d)  parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU 

ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 

52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0), 

e)  związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 

2 do ustawy, 

f)  związanych z wydawaniem: 

-  pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem 

publikowania gier komputerowych w trybie on-line, 

-  pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), 

-  pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), 

-  oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z 

wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, 

g)  związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 

62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych 
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grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), 

związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w 

zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z 

zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1), 

h)  przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych 

przez Internet (PKWiU 63.11.2), 

i)  zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem 

załącznika nr 2 do ustawy, 

j)  wynajmu i dzierżawy: 

–  samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), 

–  pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy 

(PKWiU 77.12.1), 

–  środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), 

–  środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), 

–  pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), 

–  kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), 

–  motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez 

kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), 

k)  przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z 

udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1), 

l)  przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 

79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji 

zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 

79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z 

promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej 

(PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

(PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we 

współwłasności (PKWiU 79.90.31.0), 

m)  obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu 

porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 

wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem 

załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 

81.29.11.0), 
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n)  fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, 

o)  przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) 

(PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z 

organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30), 

p)  poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 

85.60.10.0), 

r)  pomocy społecznej: 

–      bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych 

osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 

88.10.11.0), 

–  bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w 

podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 

88.10.12.0), 

–  bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób 

niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0), 

–  bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0), 

–  doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0), 

–  bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób 

bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0) 

- z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5; 

3)    8,5%: 

a)   przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty 100 000 zł; od nadwyżki 

ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% 

przychodów, 

b)  przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności 

gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 

1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, 

c)   przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom 

(PKWiU 84.25.11.0), 

d)   przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 

85.10.10.0), 
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e)   przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów 

botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 

(PKWiU 91.04.1), 

f)  przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z 

materiału powierzonego przez zamawiającego, 

g)  prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, 

h)  prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, 

i)  przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku 

dochodowym; 

4)   5,5%: 

a)  przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie 

przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, 

b)   uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych 

biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków 

pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, 

c)   przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku 

dochodowym; 

5)   3,0% przychodów: 

a)  z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o 

zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 

b)  z działalności usługowej w zakresie handlu, 

c)   ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0), 

d)  z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych 

surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw 

oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów, 

e)  o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym, 

f)   z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w 

pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały 

wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z 

działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących: 

–  środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, 
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–  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona 

zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł, 

–  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy 

lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości 

niematerialnych i prawnych; 

g)   z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku; 

6)    2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d. 

2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu 

o koszty uzyskania. 

3. Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z 

której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z 

każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona 

w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie, 

gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób 

zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku 

osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 

17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. (uchylony). 

5. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się 

proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu 

przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. 

5a. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku osiągania przychodów, o których 

mowa w art. 6 ust. 1d, w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego 

użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia. 

6. Zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi 

istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, 

chyba że złożą [pisemne] <sporządzone na piśmie> oświadczenie o opodatkowaniu 

całości przychodu przez jednego z nich. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został 
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pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, 

jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego. 

8. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt 

od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku 

rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego 

małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył 

obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

8a. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w 

terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany 

pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli 

pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego, małżonkowie 

zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z 

opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków. 

8b. (uchylony). 

8c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8a, 

mogą być podpisane przez jednego z małżonków. Podpisanie oświadczenia lub 

zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez 

niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia 

oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

9. Zasady określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych z 

działalnością prowadzoną w formie spółki. 

9a. Przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do podatników osiągających przychody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1d. 

10. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących: 

1)   środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi 

ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

2)   składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona 

zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł, 
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3)   składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub 

krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości 

niematerialnych i prawnych, 

4)   składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub 

udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, 

5)    składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku 

- bez względu na okres ich nabycia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 

10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z 

pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z 

działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat. 

10a. W przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim 

budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim 

lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do 

domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie 

wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - jeżeli odpłatne zbycie 

zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 30e 

ustawy o podatku dochodowym. 

10b. Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o 

którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, 

a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania 

zmarłego przedsiębiorcy, wykonuje swoje zadania. 

11. (uchylony). 

12. Przepisy art. 27 ust. 8-9a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, 

kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a, dotyczy łącznie obojga małżonków. 

 

Art. 21. 
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1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 

następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na 

złożenie zeznania. 

1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na 

rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie 

kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - 

przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. 

1aa. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, wpłacał ryczałt co 

kwartał, zgodnie z ust. 1a, przedsiębiorstwo w spadku może stosować tę zasadę wpłacania 

ryczałtu za ten rok podatkowy. 

1b. 
(22)

 Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający 

prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7, oraz podatnicy, których otrzymane 

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku 

poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 

25 000 euro. W limicie przychodów, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

uwzględnia się kwot, o które podatnik odpowiednio zmniejszył albo zwiększył przychody 

na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9 lub zmniejszył albo zwiększył podstawę obliczenia 

podatku na podstawie art. 26i ustawy o podatku dochodowym. 

1ba. W roku podatkowym następującym po roku, w którym zmarł przedsiębiorca, przepis ust. 

1b stosuje się z uwzględnieniem przychodów zmarłego przedsiębiorcy albo przychodów 

spółki, w której zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem. 

1c. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy informują w zeznaniu, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny 

sposób opłacania ryczałtu. 

1d. Podatnik, który na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest 

zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za 

okres objęty zawieszeniem. 

1e. Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka 

zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej 

działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem. 



- 269 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1e, informują o okresie zawieszenia w roku 

podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była 

zawieszona. 

1g. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o którym 

mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i 

wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej, w terminie: 

1)   do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1; 

2)   do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1a. 

1h. Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim miesiącu 

roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu 

zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest 

obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie, o którym 

mowa w ust. 2. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są 

obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatnicy, o których 

mowa w ust. 1a, jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w 

ostatnim kwartale roku podatkowego. 

1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku 

następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych: 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić 

na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku 

następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt 

od przychodów ewidencjonowanych: 



- 270 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w 

którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w 

terminie, o którym mowa w ust. 2; 

3)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić 

na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

1k. Przepisy ust. 1g-1j stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wznowienie działalności 

gospodarczej następuje po drugim roku, licząc od końca roku, w którym zawieszono 

działalność. 

2. Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym: 

1)   (uchylony), 

2)    zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w 

terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; 

zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 

roku następującego po roku podatkowym. 

2a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, 

a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu 

podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza 

odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 

2b. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek 

bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest 

posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio 

zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. 

3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące 

podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i art. 13, z 

zastrzeżeniem art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym. 

3a (uchylony). 

3b (uchylony). 
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3c (uchylony). 

3d (uchylony). 

3e. W przypadku wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu na podstawie art. 14 

ust. 1j ustawy o podatku dochodowym podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten 

sposób. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie 

spółki wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania 

przychodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

3f. 
(23)

 Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne 

miesiące podatnicy dokonują zwiększenia albo zmniejszenia, o którym mowa w art. 11 

ust. 4-19. 

4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem 

należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, 

w której określi inną wysokość podatku. 

5. (uchylony). 

5a. Pierwszy ryczałt przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w którym 

dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a jeżeli zgłoszenia 

nie dokonano - za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny, 

uwzględniając przy jego obliczeniu przychody przedsiębiorstwa osiągnięte od otwarcia 

spadku, i wpłaca w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału. 

5b. Jeżeli dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w 

przypadku niedokonania zgłoszenia - ustanowienie zarządu sukcesyjnego, nastąpiło po 

terminie określonym w ust. 2, przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane złożyć 

zeznanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia 

albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego. 

6. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 8 z obowiązków 

wynikających z ust. 1, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: 

1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w 

roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 

miesięcy, albo 
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2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1. 

7. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w 

okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie 

prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, 

o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1)   w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego 

kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności; 

2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 

stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w 

okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie 

umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty; 

3)    w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników 

majątku - o znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone 

do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, 

wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te 

osoby i stanowiących ich własność; 

4)    złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z 

tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 

stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia. 

9. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku - wymienionych w ust. 8 

pkt 3 - stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 
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roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości 

art. 19 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio. 

10. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani do 

złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia należnego ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych, za rok objęty tym zwolnieniem - z tytułu 

pozarolniczej działalności gospodarczej - w pięciu kolejnych latach podatkowych 

następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 

20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem; ryczałt ten 

płatny jest przed upływem terminów określonych na złożenie zeznań za pięć kolejnych lat 

podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem. 

11. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)    zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub 

upadłość spółki, w której są wspólnikami lub 

2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro, 

przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub 

3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do 

najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok 

podatkowy, lub 

4)    mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.); określenie lub 

wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy 

organ - zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do 

skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie 

uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 

12. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11 pkt 3 ustala 

się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku, gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 
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13. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w miesiącach od stycznia do listopada roku podatkowego, w którym korzystają z tego 

zwolnienia - są obowiązani do wpłaty należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za 

zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 

poszczególne miesiące; 

2)    w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego 

zwolnienia, do upływu terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości 

uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, 

wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych za rok podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu 

przed upływem terminu na złożenie zeznania; w tym przypadku nie nalicza się odsetek 

za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 

poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

3)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia do końca piątego roku podatkowego następującego po tym roku - są 

obowiązani do zapłaty należnego ryczałtu, o którym mowa w ust. 10, wraz z 

odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu 

określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w 

którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie. 

14. Pomoc, o której mowa w ust. 6 i 10, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na 

zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

15. W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 

6, do przedsiębiorstwa w spadku stosuje się przepisy ust. 10-13. 

 

Art. 25. 
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1. Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w 

formie karty podatkowej, jeżeli: 

1)   złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie; 

2)    we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej 

w jednej z 12 części tabeli; 

3)   przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez 

siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, 

chyba że chodzi o usługi specjalistyczne; 

4)    nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej 

pozarolniczej działalności gospodarczej; 

5)   małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie; 

6)   nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, 

podatkiem akcyzowym; 

7)    pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 

1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej: 

1)   prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 

kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu, 

2)    osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy 

lub innych umów o podobnym charakterze 

- z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym na ogólnych zasadach. 

3. Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące 

w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu 

lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa 

w załączniku nr 4. 

4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 

zgłosi prowadzenie działalności, określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w ust. 1a, w 

różnym zakresie lub prowadzi działalność w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie 

może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego 

przewidziano najwyższy stan zatrudnienia. 
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5. Podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 mogą być 

opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest 

prowadzona w formie spółki cywilnej, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz 

zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli. 

6. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i 

ustalaniu wysokości podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, o których 

mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, do liczby pracowników: 

1)   wlicza się również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz 

członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego; 

2)   nie wlicza się: 

a)  członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z 

podatnikiem, a w razie gdy działalność prowadzona jest przez wspólników - tylko 

członków rodziny jednego ze wspólników, 

b)  osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub 

przyuczaniu do wykonywania określonej pracy - w okresie nauki zawodu lub 

przyuczania oraz nie więcej niż trzech osób zatrudnionych w okresie pierwszych 

dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu; na równi z osobami 

zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy traktuje się uczniów szkół średnich oraz studentów, zatrudnionych w okresie 

wakacji letnich i zimowych, 

c)   (uchylona), 

d)  pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu 

zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i 

księgowości, kierowców i konwojentów - pod warunkiem, że podatnik określił na 

piśmie zakres czynności tych pracowników, 

e)  osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli 

osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności, 

f)   nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych, na podstawie 

odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u 

pracodawcy przez okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, 

g)   łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów - w 

rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - 



- 277 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzędzie 

pracy bezrobotnego musi trwać co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio 

poprzedzającym jego zatrudnienie. 

7. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i 

ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 

23 ust. 1 pkt 2-6 i 11, do liczby pracowników nie wlicza się małżonka, z zastrzeżeniem 

pkt 2 objaśnień do części V tabeli oraz pkt 1 objaśnień do części XI tabeli, i 

niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

z podatnikiem. W razie prowadzenia działalności przez wspólników - do liczby 

pracowników nie wlicza się małżonka i niepełnoletnich członków rodziny tylko jednego 

wspólnika. Przy prowadzeniu działalności usługowej w zakresie handlu detalicznego i 

gastronomii - do liczby pracowników nie wlicza się ponadto osób zatrudnionych w celu 

praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu, oraz 

pracowników zatrudnionych wyłącznie do utrzymywania czystości w zakładzie, pod 

warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników. 

8. W przypadku powołania osób, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b, do odbycia zasadniczej 

służby wojskowej w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie 

egzaminu, okres niewliczania ich do stanu zatrudnienia przedłuża się o czas trwania 

służby, jeżeli podatnik zawiadomi w formie pisemnej o tym fakcie naczelnika urzędu 

skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia powołania do służby. 

9. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i 

ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do przedsiębiorstwa w spadku 

uwzględnia się małżonka i członków rodziny zmarłego przedsiębiorcy. Miejsce pobytu 

członka rodziny oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie ocenia się na dzień 

otwarcia spadku. 

Art. 29. 

1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego 

wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik 

rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty 

podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem 

działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji 

działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie 
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ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo oświadczenia o wyborze 

opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach 

określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym albo nie zawiadomił w formie 

pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy 

opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie; 

zawiadomienie to podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. W 

przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 

wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze 

wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 

podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. 

1a. (uchylony). 

2. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonują 

równocześnie działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć do 

wniosku oświadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu. Oświadczenie to, wraz z 

wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, podatnik może 

dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o którym mowa w ust. 1. 

3. Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty 

podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia 

zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności 

gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy 

działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca 

zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - 

według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. 

4. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym 

właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych właściwość ustala się 

według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności. 

5. Dla ustalenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w sprawie podatku 

dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przedsiębiorstwa w spadku przepisy 

ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 39. 
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1. Podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o utracie 

warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od 

dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić: 

1)   ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki 

określone w rozdziale 2, albo 

2)   właściwe księgi - chyba że jest zwolniony od tego obowiązku - i płacić podatek 

dochodowy na ogólnych zasadach. 

2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegających za część roku 

opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za 

ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do opodatkowania w 

formie karty podatkowej. 

Art. 51. 

1. Osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy, 

do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia 

pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku rozpoczęcia pełnienia tych 

funkcji w ciągu roku podatkowego, i opłacać za ten rok podatek dochodowy na ogólnych 

zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, osoba duchowna dokonuje poprzez złożenie, 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, [pisemnego] <sporządzonego na piśmie> 

oświadczenia lub w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, jeżeli osoba 

duchowna zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu począwszy od dnia rozpoczęcia 

wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim. 

3. Osoby duchowne mogą zrzec się opłacania ryczałtu i opłacać podatek dochodowy na 

ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, zawiadamiając o tym na piśmie właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji ustalającej 

wysokość ryczałtu. 

4. (uchylony). 
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U S T A W A z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870)    

 

Art. 54. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o 

czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym 

zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej "zaświadczeniem 

lekarskim", lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej 

"wystawiającym zaświadczenie lekarskie", po złożeniu, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na elektroniczną 

skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych utworzoną zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 

695), zwaną dalej "elektroniczną skrzynką podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych", 

<lub na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), zwany 

dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”>oświadczenia, że zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych 

osobowych. 

2. (uchylony). 

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela w 

formie decyzji. 

Art. 59. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz 

wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. 

2. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może: 
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1)   przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego: 

a)  w wyznaczonym miejscu, 

b)  w miejscu jego pobytu; 

2)   skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

3)   zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji 

medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia 

lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie; 

4)   zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie. 

4. Ubezpieczony jest obowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi 

przeprowadzającemu badanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2. 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia ubezpieczonego o terminie badania przez 

lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub 

dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. Zawiadomienie zawiera 

informację o skutkach, o których mowa w ust. 6 i 10. 

[5a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje 

przez: 

1)   operatora pocztowego - w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. 

poz. 695); 

2)   pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub inne upoważnione osoby; 

3)   pracodawcę. 

5b. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5a pkt 1, przekazuje się w formie pisemnej. 

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5a pkt 2 i 3, przekazuje się telefonicznie lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5a pkt 2 i 3, może być przekazane, jeżeli 

odpowiednio numer telefonu ubezpieczonego lub jego adres elektroniczny są znane 

podmiotowi dokonującemu doręczenia. 

5c. Zawiadomienie w formie pisemnej przesyłane jest na adres pobytu ubezpieczonego w 

okresie czasowej niezdolności do pracy, wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

Zawiadomienie przekazywane telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji 
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elektronicznej jest dokonywane odpowiednio na numer telefonu ubezpieczonego lub na 

adres elektroniczny, o których mowa w ust. 5b. 

<5a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

doręcza: 

1) w przypadku osoby fizycznej posiadającej jednocześnie profil informacyjny 

w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz adres do 

doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której 

mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, przekazanie pisma w postaci elektronicznej następuje zarówno 

na profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, a także poprzez doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych, 

albo 

2) za pokwitowaniem, przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej 

usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo 

3) przez operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …), albo 

4) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby, albo 

5) przez pracodawcę. 

5b. Zawiadomienie, o którym mowa w: 

1) ust. 5a pkt 1, przekazuje się na piśmie w postaci elektronicznej; 

2) ust. 5a pkt 2 i 3, przekazuje się na piśmie w postaci papierowej; 

3) ust. 5a pkt 4 i 5, przekazuje się na piśmie w postaci papierowej, telefonicznie lub 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 344), w tym na adres do doręczeń elektronicznych. Zawiadomienie, 

o którym mowa w ust. 5a pkt 4 i 5, może być przekazane telefonicznie, jeżeli 

numer telefonu ubezpieczonego jest znany podmiotowi dokonującemu 

doręczenia. 

5c. Zawiadomienie na piśmie w postaci papierowej przesyłane jest na adres pobytu 

ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy, wskazany 

w zaświadczeniu lekarskim.> 
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5d. Ubezpieczony jest zobowiązany podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres 

pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu 

informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w 

dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej 

niezdolności do pracy. 

5e. Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować płatnika składek oraz Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych o zmianie adresu pobytu, o którym mowa w ust. 5c, w trakcie niezdolności 

do pracy, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności. 

5f. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5d i 5e, przyjmuje się, że 

zawiadomienie o terminie badania wysłane na adres pobytu, o którym mowa w ust. 5c, 

zostało doręczone skutecznie. 

5g. Zawiadomienie przekazane telefonicznie ma skutek doręczenia, jeżeli rozmowa była 

rejestrowana, a ubezpieczony wyraził zgodę na nagranie. Zawiadomienie przekazane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej ma skutek doręczenia, jeżeli doręczający 

otrzymał potwierdzenie jego otrzymania przez ubezpieczonego. 

6. W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w 

terminie, o którym mowa w ust. 5, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia 

następującego po tym terminie. 

7. Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego 

lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania 

niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty 

zaświadczenie lekarskie traci ważność. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem 

stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w 

myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy. 

9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych wystawia w formie dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym 

albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych 

dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie 
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przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy art. 55 ust. 2 i art. 55a ust. 7-9 stosuje 

się odpowiednio. 

9a. W przypadku wystawienia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o 

tym fakcie wystawiającego zaświadczenie lekarskie. 

9b. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera: 

1)   datę wystawienia; 

2)   dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer 

paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres jego pobytu 

w czasie trwania niezdolności do pracy; 

3)   dane płatnika składek: NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie 

ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj 

identyfikatora płatnika składek; 

4)   datę ustania niezdolności do pracy; 

5)   identyfikator zaświadczenia lekarskiego, które traci ważność za okres od daty 

wskazanej w pkt 4, wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 7; 

6)   imię i nazwisko lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

wystawiającego zaświadczenie; 

7)   oznaczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

8)   informacje dla ubezpieczonego o okolicznościach, o których mowa w ust. 7, a także o 

konieczności doręczenia zaświadczenia płatnikowi składek, w przypadku gdy nie 

posiada on profilu informacyjnego płatnika składek. 

9c. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, jest udostępniane płatnikowi składek na 

zasadach określonych dla zaświadczenia lekarskiego. 

9d. Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ubezpieczonemu w dniu 

badania: 

1)   wydruk zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, z systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w ust. 9, albo 

2)   zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, wystawione na formularzu zaświadczenia 

wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 9 

- opatrzone jego podpisem i pieczątką. 

9e. Ubezpieczony dostarcza płatnikowi składek: 
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1)   wydruk zaświadczenia, o którym mowa w ust. 9d pkt 1, jeżeli płatnik składek nie 

posiada profilu informacyjnego płatnika składek; 

2)   zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 9d pkt 2. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje 

decyzję o braku prawa do zasiłku. 

11. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 10, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła 

pracodawcy ubezpieczonego, którego ta decyzja dotyczy. 

12. Pracodawca może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie 

kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 

oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Zakład informuje 

pracodawcę o wyniku postępowania. 

13. Poniesione przez ubezpieczonego koszty przejazdu na badania kontrolne Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych zwraca do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem 

komunikacji publicznej. 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

Art. 61b. 

1. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z 

wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych 

dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych <lub na adres do doręczeń elektronicznych>. 

2. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku 

opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny wszczyna się: 

1)   jeżeli płatnikiem zasiłku jest płatnik składek: 

a)  posiadający profil informacyjny płatnika składek, na podstawie: 

–  zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w 

art. 55 ust. 1, otrzymanego na tym profilu, 
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–  wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, przekazanych przez 

ubezpieczonego, 

b)  nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek - na podstawie wydruku 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, przekazanych przez 

ubezpieczonego; 

2)   jeżeli płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych - na podstawie 

wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, albo wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

przekazanych przez ubezpieczonego albo płatnika składek upoważnionego przez 

ubezpieczonego. 

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

1)   dane ubezpieczonego - pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer 

paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres zamieszkania; 

2)   dane płatnika składek - NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie 

ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL; 

3)   informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego 

wysokość. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i 

wypłaty zasiłku. 

5. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, płatnik składek 

przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek, wydruk zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenie lekarskie, o którym 

mowa w art. 55a ust. 7, wraz z dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty 

zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego 

wysokość, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz dokumenty niezbędne do przyznania i 

wypłaty zasiłków, o których mowa w ust. 4, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

sprawnego i terminowego ustalania prawa do zasiłków i dokonywania ich wypłaty. 
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U S T A W A  z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 

568, 695 i 1106)    

Art. 16. 

§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który 

po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, 

ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w 

jego popełnieniu. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony 

organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność 

publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony 

nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest 

obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich 

złożenia - uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich 

równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 

pkt 4. 

§ 3. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu 

lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub 

nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ 

postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich 

równowartości pieniężnej, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 

29 pkt 4. 

[§ 4. 
(1)

 Zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 

elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez 

portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).] 

<§ 4. Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu.> 

§ 5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone: 

1)   w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o 

popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 

2)   po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności 

przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia 
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przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie 

dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. 

§ 6. Przepisu § 1 nie stosuje się wobec sprawcy, który: 

1)   kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego; 

2)   wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego 

czynu zabronionego; 

3)   zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa 

skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o 

którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku; 

4)   nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony. 

 

Art. 64. 

§ 1. Kto [bez pisemnego powiadomienia] <bez powiadomienia na piśmie> w terminie 

właściwego organu wyprowadza ze składu podatkowego wyroby akcyzowe nieoznaczone 

znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub 

eksportu, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wina gronowe 

uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 47 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, [bez pisemnego 

powiadomienia] <bez powiadomienia na piśmie> w terminie właściwego organu wydaje 

te wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania ich 

dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu. 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym alkohol etylowy, o 

którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, w gorzelni prawnie i ekonomicznie niezależnej od wszelkich innych gorzelni 

oraz niedziałającej na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu, [bez pisemnego 

powiadomienia] <bez powiadomienia na piśmie> w terminie właściwego organu wydaje 

te wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania ich 

dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu. 

§ 4. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby akcyzowe z 

wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w 
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wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od 

wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, [bez pisemnego powiadomienia] <bez 

powiadomienia na piśmie> w terminie właściwego organu wydaje te wyroby akcyzowe 

nieoznaczone znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 

§ 5. Tej samej karze podlega, kto produkując poza składem podatkowym wyroby akcyzowe, 

od których została zapłacona przedpłata akcyzy, [bez pisemnego powiadomienia] <bez 

powiadomienia na piśmie> w terminie właściwego organu wydaje te wyroby akcyzowe 

nieoznaczone znakami akcyzy z przeznaczeniem do dokonania dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 

§ 6. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto [bez pisemnego powiadomienia] <bez 

powiadomienia na piśmie> w terminie właściwego organu umieszcza w wolnym 

obszarze celnym wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy, przeznaczone do 

sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych. 

§ 7. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-6 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

Art. 80f. 

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi: 

1)   nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo 

przekazuje informacje po terminie, 

2)   nie przekazuje właściwemu organowi danych dotyczących podmiotów, którym 

udostępniono standaryzowany schemat podatkowy, albo przekazuje je po terminie, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie składa informacji, o której mowa 

w art. 86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega również, kto wbrew obowiązkowi: 

1)   nie informuje [pisemnie] < na piśmie>  podmiotu obowiązanego do przekazania 

schematu podatkowego o tym obowiązku lub robi to po terminie; 

2)   nie przekazuje podmiotowi obowiązanemu do przekazania schematu podatkowego 

danych, o których mowa w art. 86f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa, dotyczących schematu podatkowego lub robi to po terminie; 
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3)   nie informuje [pisemnie] < na piśmie> podmiotów obowiązanych do przekazania 

informacji o schemacie podatkowym, o tym, że nie przekaże informacji o schemacie 

podatkowym lub robi to po terminie; 

4)   nie występuje do podmiotu zlecającego czynności z odrębnym pismem o przekazanie 

mu [pisemnego oświadczenia]  <oświadczenia na piśmie>, że uzgodnienie nie 

stanowi schematu podatkowego, lub robi to po terminie. 

§ 4. Kto wbrew art. 86i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

posługuje się unieważnionym NSP, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 

§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4, podlega 

karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

Art. 94. 

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie udziela [ustnych lub pisemnych wyjaśnień] <wyjaśnień 

ustnych lub na piśmie> mających znaczenie dla kontroli celnej lub nie udostępnia 

wymaganych dokumentów dotyczących obrotu z zagranicą towarami lub usługami, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto w inny sposób osobie uprawnionej do przeprowadzania 

czynności kontrolnych lub dozoru celnego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności 

służbowej, w szczególności kto odmawia wykonania czynności przygotowawczych do 

kontroli celnej lub nie dopełnia obowiązku niezwłocznego dostarczenia towaru do miejsca 

wskazanego przez organ celny. 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

Art. 106e. 

Kto wbrew obowiązkowi nie udziela [ustnych lub pisemnych wyjaśnień] <wyjaśnień ustnych 

lub na piśmie> albo nie udostępnia wymaganych dokumentów związanych z zakresem 

objętym kontrolą dokonywaną na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 53 § 34, 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

Art. 127. 

[§ 1. 
(8)

 Interwencję zgłasza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej 

albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i 

wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

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

r. poz. 346, 568 i 695) lub przez portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Do zgłoszenia dołącza się dowody wskazujące 

na spełnienie warunków do wystąpienia z interwencją.] 

<§ 1. Interwencję zgłasza się na piśmie albo ustnie do protokołu. Do zgłoszenia dołącza 

się dowody wskazujące na spełnienie warunków do wystąpienia z interwencją.> 

§ 2. Jeżeli na podstawie danych zebranych w toku postępowania zostanie ustalony podmiot 

spełniający warunki do zgłoszenia interwencji, należy go niezwłocznie zawiadomić o 

przysługującym uprawnieniu, chyba że nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, 

pobytu lub siedziby. 

§ 2a. 
(9)

 W postępowaniu przygotowawczym, w razie zgłoszenia interwencji przez podmiot 

nieuprawniony lub przy braku podstaw do jej zgłoszenia, organ postępowania 

przygotowawczego lub prokurator wydaje postanowienie o odmowie jej przyjęcia. 

§ 2b. 
(10)

 Na postanowienie o odmowie przyjęcia interwencji przysługuje zażalenie do organu 

nadrzędnego, a gdy postępowanie prowadzi prokurator - do prokuratura nadrzędnego. 

§ 3. Jeżeli w toku postępowania zatrzymano przedmiot lub dokonano zajęcia albo 

zabezpieczenia, należy o tym niezwłocznie zawiadomić interwenienta. 

§ 4. Odpis wniosku, o którym mowa w art. 323 § 3 Kodeksu postępowania karnego, doręcza 

się niezwłocznie interwenientowi. 

Art. 134. 

§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą także: 

1)   Straż Graniczna - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 

określone w art. 63-71, art. 85-96 § 1, art. 106e i 106f oraz art. 106h, ujawnione w 

zakresie swego działania przez Straż Graniczną; 

2)   Policja - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ujawnione w 

zakresie swego działania przez Policję; 

3)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w sprawach o przestępstwa skarbowe 

ujawnione w zakresie swego działania przez ten organ; 
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4)   Żandarmeria Wojskowa - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe popełnione przez osoby określone w art. 53 § 36, w zakresie podlegającym 

właściwości sądów wojskowych; 

5)   Centralne Biuro Antykorupcyjne - w sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione w 

zakresie swojej właściwości. 

§ 1a. Organy, o których mowa w § 1, informują o wszczęciu i prawomocnym zakończeniu 

postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe właściwe 

organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 

wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem długu celnego. 

§ 2. Organy określone w § 1 pkt 1-3 zawiadamiają niezwłocznie o prowadzeniu postępowania 

przygotowawczego właściwe finansowe organy postępowania przygotowawczego przez 

przesłanie odpisu postanowienia o jego wszczęciu, chyba że ograniczą swoje czynności 

do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia tym organom. 

§ 3. Organ określony w § 1 pkt 4 o wszczęciu postępowania przygotowawczego zawiadamia 

niezwłocznie właściwego prokuratora do spraw wojskowych. 

§ 4. W razie zgłoszenia przez sprawcę czynu zabronionego wniosku o zezwolenie na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i po otrzymaniu przez niego [pisemnego 

pouczenia] <pouczenia na piśmie> o warunkach dopuszczalności tego środka karnego, 

przekazanie sprawy właściwemu finansowemu organowi postępowania 

przygotowawczego jest obowiązkowe. 

§ 5. Przepisy § 1, 1a, 2 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ określony w § 1 

pkt 1-3 jest właściwy do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie o czyn 

zabroniony jako przestępstwo lub wykroczenie określone w przepisach karnych innej 

ustawy, który wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego. 

Art. 142. 

§ 1. W postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania 

przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności. 

§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem finansowy organ postępowania przygotowawczego jest 

obowiązany pouczyć sprawcę także o prawie złożenia takiego wniosku. 
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§ 3. Jeżeli sprawcą jest osoba w wieku po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, 

wniosek, o którym mowa w § 1, może w jego imieniu zgłosić przedstawiciel ustawowy. 

[§ 4. 
(11)

 Wniosek sprawcy, o którym mowa w § 1, może być złożony na piśmie utrwalonym w 

postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Do wniosku dołącza się 

dowody wykonania czynności wymienionych w art. 143 § 1-3. Pisma utrwalone w postaci 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z 

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

publiczne lub przez portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Ordynacja podatkowa.] 

<§ 4. Wniosek sprawcy, o którym mowa w § 1, może być złożony na piśmie albo ustnie 

do protokołu. Do wniosku dołącza się dowody wykonania czynności wymienionych w 

art. 143 § 1–3.> 

§ 5. Do sprawcy, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy o podejrzanym, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

 

 

U S T A W A z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1526) 

Art. 5. 

§ 1. Dokumenty i informacje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo-akcyjnej 

wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do sądu rejestrowego, z 

uwzględnieniem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

§ 2. Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utracie przez spółkę 

handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Statut może przewidywać, że zamiast 

ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi <albo na 

adresy do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), zwane dalej 

„adresami do doręczeń elektronicznych”>. 

§ 3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut 

może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób. 
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§ 4. Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o 

zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji zgodnie z § 2 powinno być dokonane w 

terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 5. Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i 

zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z 

akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od 

spółek. 

Art. 26. 

§ 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 

1)   firmę, siedzibę i adres spółki; 

2)   przedmiot działalności spółki; 

3)   nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich 

adresy do doręczeń<albo adresy do doręczeń elektronicznych>; 

4)   nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób 

reprezentacji. 

§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi 

rejestrowemu. 

§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. 

§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być 

przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie może być zawarta 

przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu 

rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej 

przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. 

Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do 

przepisów o umowie spółki jawnej. 

Art. 74. 

§ 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona 

likwidatorów oraz ich adresy <albo adresy do doręczeń elektronicznych>, sposób 

reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet 

gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy 

likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. 
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§ 2. (uchylony). 

§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych 

przez sąd następuje z urzędu. 

§ 4. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji". 

 

Art. 93. 

§ 1. Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 

1)   firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy 

do doręczeń<albo adresy do doręczeń elektronicznych>; 

2)   określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki; 

3)   przedmiot działalności spółki; 

4)   nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie 

dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa 

reprezentacji przez partnerów; 

5)   nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu; 

6)   nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2. 

§ 2. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. 

§ 3. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi 

rejestrowemu. 

Art. 130. 

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: 

1)   firmę i siedzibę spółki; 

2)   przedmiot działalności spółki; 

3)   czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; 

4)   oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość; 

5)   wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich 

liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela; 

6)   liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być 

wprowadzone akcje różnych rodzajów; 

7)   nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo 

adresy do doręczeń <albo adresy do doręczeń elektronicznych>; 
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8)   organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje 

ustanowienie rady nadzorczej. 

Art. 166. 

§ 1. Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno 

zawierać: 

1)   firmę, siedzibę i adres spółki; 

2)   przedmiot działalności spółki; 

3)   wysokość kapitału zakładowego; 

4)   określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; 

5)   nazwiska, imiona i adresy <albo adresy do doręczeń elektronicznych> członków 

zarządu oraz sposób reprezentowania spółki; 

6)   nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub 

umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; 

7)   jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności; 

8)   czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; 

9)   jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego 

pisma. 

§ 2. Zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać 

nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres <albo adres do doręczeń 

elektronicznych> jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym 

wspólnikiem spółki. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia przez jednego wspólnika 

wszystkich udziałów po zarejestrowaniu spółki. 

 

Art. 188. 

§ 1. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko 

i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres <albo adres do doręczeń 

elektronicznych>, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu 

lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także 

wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. 

§ 2. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. 

§ 3. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez 

wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości 
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nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub 

użytkowania udziału. 

§ 4. Jeżeli zmiana wspólników następuje na podstawie umowy, o której mowa w art. 180 § 2, 

albo jest skutkiem uchwały podjętej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego 

w systemie teleinformatycznym, lista wspólników powinna być sporządzona przy 

wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

Art. 238. 

§ 1. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek 

nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem 

zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą 

kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi <na adres do doręczeń 

elektronicznych albo> pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną 

zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 

§ 2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz 

szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy 

wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. 

§ 3. W przypadku, gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić 

informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego 

trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej 

wówczas uchwały bądź uchwał. 

Art. 277. 

§ 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona 

likwidatorów oraz ich adresy <albo adresy do doręczeń elektronicznych>, sposób 

reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet 

gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy 

likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów przez sąd 

odwołanych następuje z urzędu. 
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Art. 300
12

. 

§ 1. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na 

siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru 

podpisują wszyscy członkowie zarządu. 

§ 2. Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać: 

1)   firmę, siedzibę i adres spółki; 

2)   przedmiot działalności spółki; 

3)   liczbę akcji; 

4)   jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji - liczbę akcji 

uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania; 

5)   jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym 

akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki 

niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności; 

6)   wysokość kapitału akcyjnego; 

7)   jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności; 

8)   nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki; 

9)   nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga 

ustanowienia rady nadzorczej; 

10)  czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; 

11)  jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie 

tego pisma. 

§ 3. Do zgłoszenia spółki do rejestru należy dołączyć: 

1)   umowę spółki; 

2)   oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, 

ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na 

kapitał akcyjny; 

3)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały 

wniesione w części przewidzianej w umowie spółki; 

4)   jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający 

umowę spółki - dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego; 

5)   adresy do doręczeń <albo adresy do doręczeń elektronicznych> członków zarządu. 
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§ 4. Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki do rejestru należy złożyć podpisaną przez wszystkich 

członków zarządu listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) 

oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich. 

§ 5. W przypadku zgłoszenia spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, dokumenty wskazane w § 3 i 4 powinny zostać sporządzone na formularzach 

udostępnianych w systemie teleinformatycznym i opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

§ 6. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 2 zarząd powinien zgłosić sądowi 

rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych. 

Art. 300
33

. 

§ 1. Rejestr akcjonariuszy zawiera: 

1)   firmę, siedzibę i adres spółki; 

2)   oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 

3)   datę zarejestrowania spółki i emisji akcji; 

4)   serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji; 

5)   nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo 

siedziby albo inny adres do doręczeń <albo adres do doręczeń elektronicznych>, a 

także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w 

stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej; 

6)   na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu akcji lub praw 

zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa 

rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub 

użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń 

<albo adresów do doręczeń elektronicznych>, a także adresu poczty elektronicznej, 

jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem 

prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz 

liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji; 

7)   
(14)

 na żądanie zastawnika albo użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo 

wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji; 

8)   na żądanie akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym 

prawem rzeczowym; 

9)   wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte; 
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10)  ograniczenia co do rozporządzania akcją; 

11)  postanowienia umowy spółki o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki. 

§ 2. Umowa spółki może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji 

ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy. 

Art. 300
87

. 

 [§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany 

do rejestru akcjonariuszy lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą 

kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie 

przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia.] 

<§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza 

wpisany do rejestru akcjonariuszy, na adres do doręczeń elektronicznych lub za 

pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o 

walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym 

terminem walnego zgromadzenia.> 

§ 2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce 

walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 

§ 3. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy powołać dotychczas 

obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian, a jeżeli jest to 

uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian - załączyć projekt nowego tekstu 

jednolitego umowy spółki. 

§ 4. Jeżeli przewiduje się możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienie o walnym zgromadzeniu powinno 

zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania 

prawa głosu. 

Art. 300
93

. 

§ 1. W dniu walnego zgromadzenia zarząd wykłada w miejscu odbycia walnego 

zgromadzenia listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 

300
91

, podpisaną przez zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 

uprawnionych, ich adresy do doręczeń <albo adresy do doręczeń elektronicznych> lub 

adresy poczty elektronicznej, liczbę, serie, numery i rodzaj akcji oraz liczbę 

przysługujących im głosów. 

§ 2. Uprawniony może żądać przesłania mu listy, o której mowa w § 1, nieodpłatnie pocztą 

elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
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Art. 319. 

§ 1. Zgłoszenie jednoosobowej spółki powinno zawierać, oprócz danych określonych w art. 

318, nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres <albo adres do doręczeń 

elektronicznych> jedynego akcjonariusza, a także wzmiankę, że jest on jedynym 

akcjonariuszem spółki. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wszystkie akcje w spółce zostają 

nabyte przez akcjonariusza po zarejestrowaniu spółki. Zarząd zgłasza tę okoliczność do 

sądu rejestrowego w terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że 

wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego akcjonariusza. 

 

Art. 328
3
. 

§ 1. Rejestr akcjonariuszy zawiera: 

1)   firmę, siedzibę i adres spółki; 

2)   oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 

3)   datę zarejestrowania spółki i emisji akcji; 

4)   wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji; 

5)   nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo 

siedziby albo inny adres do doręczeń<albo adres do doręczeń elektronicznych>, a 

także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w 

stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej; 

6)   na żądanie osoby mającej interes prawny - wpis o przejściu akcji lub praw 

zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa 

rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub 

użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń 

<albo adresów do doręczeń elektronicznych>, a także adresu poczty elektronicznej, 

jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem 

prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz 

liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji; 

7)   na żądanie zastawnika albo użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo 

wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji; 
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8)   na żądanie akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym 

prawem rzeczowym; 

9)   wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte; 

10)  ograniczenia co do rozporządzania akcją; 

11)  postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki. 

§ 2. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w 

rejestrze akcjonariuszy. 

§ 3. Jeżeli umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy tak stanowi, rejestr akcjonariuszy 

może, zamiast danych, o których mowa w § 1 pkt 1-4, 10 i 11, zawierać odrębne 

oznaczenie, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi. W takim przypadku dane, o których mowa w § 1 pkt 6, nie 

obejmują rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji, lecz ich odrębne 

oznaczenie. 

Art. 328
6
. 

(30)
 

§ 1. Na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do 

wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia 

imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe). 

§ 2. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być 

realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. 

§ 3. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa 

rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia 

żądania. 

§ 4. Na każdy rodzaj akcji wystawia się odrębne świadectwo rejestrowe. W przypadku, o 

którym mowa w art. 328
3
 § 3, odrębne świadectwa rejestrowe wystawia się na akcje 

oznaczone poszczególnymi odrębnymi oznaczeniami, o których mowa w art. 55 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

§ 5. Świadectwo rejestrowe zawiera: 

1)   firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa rejestrowego; 

2)   liczbę akcji; 

3)   rodzaj, serię i numer albo odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

4)   firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki; 

5)   wartość nominalną akcji; 
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6)   imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres zamieszkania albo siedziby albo inny adres 

do doręczeń <albo adres do doręczeń elektronicznych> akcjonariusza, zastawnika 

albo użytkownika żądającego wystawienia świadectwa rejestrowego, wraz z 

określeniem przysługującego mu prawa do akcji; 

7)   informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia akcji lub ustanowionych na 

niej obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi 

uprawnieniu do wykonywania prawa głosu z akcji; 

8)   datę i miejsce wystawienia świadectwa rejestrowego; 

9)   cel wystawienia świadectwa rejestrowego; 

10)  termin ważności świadectwa rejestrowego; 

11)  wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa rejestrowego, w przypadku gdy 

poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych akcji, było 

nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu 

swojej ważności; 

12)  podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa 

rejestrowego. 

§ 6. Dokument świadectwa rejestrowego wystawiony z naruszeniem § 5 pkt 1-6, 8, 10 lub 12 

jest nieważny. Brak podpisu, o którym mowa w § 5 pkt 12, nie powoduje nieważności, 

jeżeli dokument świadectwa rejestrowego został wystawiony przy zachowaniu formy 

dokumentowej. 

Art. 330. 

§ 1. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. 

Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do określenia terminów wpłat na akcje. 

§ 2. Zarząd ogłasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wpłat. 

§ 3. Pierwsze ogłoszenie powinno być dokonane na miesiąc, a drugie nie później niż na dwa 

tygodnie przed terminem wpłaty. 

§ 4. W miejsce ogłoszeń mogą zostać wysłane wezwania listami poleconymi <albo na adresy 

do doręczeń elektronicznych> w terminach, o których mowa w § 3. 

§ 5. Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty w terminie określonym w § 1, jest on obowiązany 

do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut 

stanowi inaczej. 
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Art. 331. 

§ 1. Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej 

wpłaty, odsetek ustawowych za opóźnienie, odszkodowania lub innych płatności 

przewidzianych przez statut, może być bez uprzedniego wezwania pozbawiony swoich 

praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych, 

o czym spółka uprzedza w ogłoszeniach o wpłatach lub pismach wysłanych listami 

poleconymi<albo na adresy do doręczeń elektronicznych> . 

§ 2. O unieważnieniu dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych z powodu 

niedokonania wpłat w terminie określonym w § 1 spółka zawiadamia akcjonariusza oraz 

jego prawnych poprzedników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi 

akcyjnej. Zawiadomienia należy wysłać listami poleconymi na adresy wskazane w 

księdze akcyjnej. 

§ 3. Po ogłoszeniu numerów unieważnionych dokumentów akcji lub świadectw 

tymczasowych spółka powinna wydać nowe dokumenty akcji lub świadectwa 

tymczasowe pod dawnymi numerami i sprzedać je za pośrednictwem notariusza, firmy 

inwestycyjnej lub banku. 

§ 4. Uzyskana ze sprzedaży suma, po pokryciu kosztów ogłoszeń i sprzedaży, a także odsetek, 

odszkodowania lub innych należności, jest zaliczana na zaległą płatność. Pozostałą kwotę 

zwraca się akcjonariuszowi, który opóźnił się ze spełnieniem świadczenia. 

§ 5. Jeżeli uzyskana ze sprzedaży suma nie pokryje kosztów i należności, o których mowa w 

§ 4, za niedobór odpowiadają solidarnie akcjonariusz i jego prawni poprzednicy. 

§ 6. Roszczenia spółki do akcjonariusza i jego prawnych poprzedników przedawniają się z 

upływem trzech lat od dnia sprzedaży akcji, zgodnie z § 3. 

 

Art. 331
1
. 

§ 1. W przypadku zamiaru pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych spółka wzywa 

go do spełnienia świadczenia i wyznacza mu na to dodatkowy termin. [Wezwanie należy 

wysłać listem poleconym, przesyłką nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną na 

adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy oraz udostępnić informację o wezwaniu na 

stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami 

przez okres od dnia wysłania wezwania do dnia upływu dodatkowego terminu. Dodatkowy 

termin nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia doręczenia wezwania.] <Wezwanie 

należy wysłać listem poleconym, na adres do doręczeń elektronicznych, przesyłką 
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nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze 

akcjonariuszy oraz udostępnić informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki 

w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres od dnia 

wysłania wezwania do dnia upływu dodatkowego terminu.> 

§ 2. Jeżeli akcjonariusz w dodatkowym terminie nie spełnił należnego świadczenia, może być 

pozbawiony przez spółkę swoich praw udziałowych bez dalszego wezwania. 

§ 3. Wykreślenia z rejestru akcjonariuszy dokonuje podmiot prowadzący ten rejestr na 

żądanie spółki. 

§ 4. O pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych spółka zawiadamia akcjonariusza 

oraz jego prawnych poprzedników, którzy w ciągu ostatnich trzech lat byli wpisani do 

rejestru akcjonariuszy. [Zawiadomienia należy wysłać listem poleconym, przesyłką 

nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze 

akcjonariuszy.] <Zawiadomienia należy wysłać listem poleconym, przesyłką nadaną 

pocztą kurierską, na adres do doręczeń elektronicznych lub pocztą elektroniczną na 

adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy.> Spółka udostępnia informację o 

pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych na stronie internetowej spółki w 

miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres trzech miesięcy od 

dnia wysłania zawiadomienia. 

Art. 402. 

§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co 

najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. 

§ 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz 

szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy 

dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli 

jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać 

projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych 

postanowień statutu. 

§ 3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może 

być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, 

wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień 

wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. [Zamiast listu poleconego lub przesyłki 

nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą 

elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który 
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zawiadomienie powinno być wysłane.] <Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie 

może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą 

elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą 

akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.> 

 

Art. 407. 

§ 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana 

przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich 

miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących 

im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed 

odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń <albo 

adres do doręczeń elektronicznych> zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może 

przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia. 

[§ 1
1
. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 

nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.] 

<§ 11. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 

nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, 

podając adres, na który lista powinna być wysłana.> 

§ 2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 

porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. 

§ 3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę 

zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. 

 

Art. 434. 

§ 1. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować 

w drodze ogłoszenia. 

§ 2. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego; 

2)   sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; 

3)   liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru; 

4)   cenę emisyjną akcji; 

5)   zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom; 



- 307 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa 

poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat; 

7)   termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, 

jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania; 

8)   termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten 

nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia; 

9)   termin ogłoszenia przydziału akcji. 

§ 3. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd może 

zrezygnować z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze 

powinni być poinformowani o treści ogłoszenia, o którym mowa w § 1, listami 

poleconymi <albo na adresy do doręczeń elektronicznych>. Termin do wykonania 

prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego 

<albo zawiadomienia na adres do doręczeń elektronicznych> do akcjonariusza. 

 

Art. 437. 

§ 1. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez 

spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden egzemplarz 

przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki. Zapis na akcje w postaci 

elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym. [Zapis subskrypcji powinien być złożony spółce albo 

osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie albo w liście 

poleconym, o którym mowa w art. 434 § 3.] <Zapis subskrypcji powinien być złożony 

spółce albo osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, 

prospekcie, zawiadomieniu wysłanym na adres do doręczeń elektronicznych albo w 

liście poleconym, o których mowa w art. 434 § 3.> 

§ 2. Zapisy powinny zawierać: 

1)   oznaczenie liczby i rodzajów subskrybowanych akcji; 

2)   wysokość wpłaty dokonanej na akcje; 

3)   zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem 

spółki; 

4)   podpisy subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu upoważnionego do 

przyjmowania zapisów i wpłat na akcje; 
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5)   adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. 

§ 2
1
. W przypadku złożenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej przepisu § 2 pkt 4 nie 

stosuje się. 

§ 3. Przyjęcie zapisu może być poświadczone pieczęcią lub mechanicznie odtwarzanym 

podpisem. Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez 

podmiot przyjmujący zapis. 

§ 4. Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. 

§ 5. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o 

których mowa w § 2, a w przypadku złożenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej 

nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o których 

mowa w § 2 pkt 1-3 i 5, oraz nieopatrzone podpisem, o którym mowa w § 1 zdaniu 

drugim. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w formularzu nie wywołują skutków 

prawnych. 

Art. 438. 

§ 1. Termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia 

otwarcia subskrypcji. 

§ 2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 1, całość lub co najmniej minimalna liczba 

oferowanych akcji nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona, podwyższenie 

kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku. 

§ 3. W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji zarząd powinien 

ogłosić o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku w pismach, w których 

były opublikowane ogłoszenia o subskrypcji, i równocześnie wezwać subskrybentów do 

odbioru wpłaconych kwot. Przepis art. 434 § 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Termin odbioru wpłaconych kwot nie może być dłuższy niż dwa tygodnie od dnia 

ogłoszenia wezwania, o którym mowa w § 3, lub od dnia otrzymania listu poleconego 

<albo wezwania przesłanego na adres do doręczeń elektronicznych> przez 

akcjonariusza. 

Art. 464. 

§ 1. Otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do 

doręczeń <albo adresy do doręczeń elektronicznych>, sposób reprezentacji spółki przez 

likwidatorów i wszelkie w tym względzie zmiany należy zgłosić, nawet gdyby nie 

nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma 

prawo i obowiązek dokonania tego zgłoszenia. 
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§ 2. (uchylony). 

§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych 

przez sąd następuje z urzędu. 

§ 4. W przypadku uchylenia likwidacji likwidatorzy powinni tę okoliczność zgłosić do sądu 

rejestrowego w celu wpisania do rejestru. 

 

 

U S T A W A z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 

oraz z 2020 r. poz. 568, 1086 i 1339)  

 

Art. 55b. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 55a ust. 4, zawiera w szczególności: 

1)   nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz, o ile 

posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL wnioskodawcy; 

2)   kwotę należności, z wyodrębnieniem odsetek; 

3)   podanie przyczyny ubiegania się o umorzenie całości lub części zadłużenia, 

odroczenia lub rozłożenia na raty jego spłaty; 

4)   informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika; 

5)   informację, czy wnioskodawcy już umarzano należność UDT, odraczano lub 

rozkładano na raty jej spłatę. 

2. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty spłaty lub częściowe umorzenie należności, 

powinien zawierać także: 

1)   proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia; 

2)   wskazanie źródeł pokrycia spłat zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 1. 

3. Do wniosków o umorzenie lub częściowe umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

spłaty należności wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

4. Prezes UDT może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów, o których 

mowa w ust. 3, w terminie 14 dni. 

5. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w ust. 4, 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

6. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty spłaty lub umorzenie należności składa się w 

siedzibie UDT. 



- 310 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wniesiony po upływie terminu płatności należności, 

pozostawia się bez rozpoznania. 

[8. Nadanie wniosku u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne ze złożeniem 

wniosku do Prezesa UDT.] 

<8. Nadanie wniosku u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …) albo wysłanie 

na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), jest 

równoznaczne ze złożeniem wniosku do Prezesa UDT.> 

U S T A W A z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1861 oraz z 2020 r. poz. 288) 

<Art. 16a. 

1. Rzecznik patentowy wykonujący zawód obowiązany jest posiadać adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy. 

2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych występuje do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów 

elektronicznych w przypadku prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o 

zawieszeniu prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego albo pozbawieniu 

prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego.> 

 

 

U S T A W A  z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423) 

Art. 38. 

[§ 1. Do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 

stosuje się odpowiednio także przepisy art. 95, art. 100 § 1 i 8, art. 105, art. 107, art. 108, 

art. 116-134, art. 136-142, art. 143 § 1 pkt 10, art. 156 § 1-5 i 6, art. 157, art. 158, art. 

160-166 Kodeksu postępowania karnego, a gdy sąd orzeka jednoosobowo, również 

przepisy art. 109-115 Kodeksu postępowania karnego.] 
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<§ 1. Do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia stosuje się odpowiednio także przepisy art. 95, art. 100 § 1 i 8, art. 100a, 

art. 105, art. 107, art. 108, art. 116–134, art. 136–142, art. 143 § 1 pkt 10, art. 156 § 

1–5 i 6, art. 157, art. 158, art. 160–166 oraz art. 300a Kodeksu postępowania 

karnego, a gdy sąd orzeka jednoosobowo, również przepisy art. 109–115 Kodeksu 

postępowania karnego.> 

§ 1a. Na odmowę udostępnienia akt osobie, o której mowa w art. 4 § 2, przysługuje zażalenie 

do sądu. 

[§ 2. Przy pierwszym wysłuchaniu oraz w wypadku, o którym mowa w art. 54 § 7, osoba 

podejrzana o popełnienie wykroczenia ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w 

kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju 

albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone, o czym 

należy ją pouczyć. Pouczenie to odnotowuje się w protokole, o którym mowa w art. 54 § 6, 

lub w notatce wskazanej w art. 54 § 7.] 

<§ 2. Przy pierwszym wysłuchaniu oraz w wypadku, o którym mowa w art. 54 § 7, osoba 

podejrzana o popełnienie wykroczenia ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w 

kraju lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie doręczeń na adres 

do doręczeń elektronicznych wraz z podaniem tego adresu albo o braku takiej zgody. 

W razie niewskazania adresu dla doręczeń w kraju lub niezłożenia oświadczenia o 

wyrażeniu zgody pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju albo jeżeli 

adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone, o czym należy 

ją pouczyć. Pouczenie to odnotowuje się w protokole, o którym mowa w art. 54 § 6, 

lub w notatce wskazanej w art. 54 § 7.> 

 

 

U S T A W A z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956) 

 

<Art. 4a. 

Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …), nie stosuje się, jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu 
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publicznej usługi hybrydowej albo publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego mogłoby wpłynąć negatywnie na sposób realizacji przez Żandarmerię 

Wojskową zadań związanych z prowadzonymi czynnościami operacyjno-

rozpoznawczymi lub realizację działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.> 

 

 

U S T A W A z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) 

 

<Art. 10a. 

Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. ... ), nie stosuje się: 

1) w sprawach dotyczących przyjęcia do służby albo pracy w ABW oraz AW; 

2) w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy ABW oraz AW; 

3) w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników ABW oraz AW; 

4) w sprawach wynikających ze stosunku służbowego byłych funkcjonariuszy ABW, 

AW oraz Urzędu Ochrony Państwa; 

5) w sprawach wynikających ze stosunku pracy byłych pracowników ABW, AW oraz 

Urzędu Ochrony Państwa; 

6) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej 

mogłoby wpłynąć negatywnie na sposób realizacji zadań Agencji.> 

 

 

U S T A W A z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325)     

 

[Art. 12b. 

§ 1. Określony w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za zachowany, jeżeli dokument 

elektroniczny został podpisany w sposób, o którym mowa w art. 46 § 2a. 
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§ 2. W postępowaniu dokumenty elektroniczne wnosi się do sądu administracyjnego przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą, a sąd doręcza takie dokumenty stronom za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w art. 74a. 

§ 3. Sąd administracyjny w celu doręczania pism w postępowaniu przekształca postać 

otrzymanych od stron pism: 

1)   w przypadku otrzymanego pisma w formie dokumentu elektronicznego, przez 

sporządzenie uwierzytelnionego wydruku, z zachowaniem wymogów określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli strona 

nie stosuje środków komunikacji elektronicznej do odbioru pism; 

2)   w przypadku otrzymania pisma w postaci papierowej, poprzez sporządzenie 

uwierzytelnionej kopii w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli strona stosuje 

środki komunikacji elektronicznej do odbioru pism. 

§ 4. Przepisy dotyczące zastosowania środków komunikacji elektronicznej stosuje się 

odpowiednio do organów, do których lub za pośrednictwem których składane są pisma w 

formie dokumentu elektronicznego. 

§ 5. Sąd, doręczając stronie pierwsze pismo w sprawie w formie innej niż forma dokumentu 

elektronicznego, informuje stronę o warunkach wnoszenia oraz doręczania pism przez sąd 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.] 

 

<Art. 12b. 

§ 1. Określony w ustawie warunek pisemności uważa się za zachowany, jeżeli pismo 

zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane w sposób, o którym mowa 

w art. 46 § 2a. 

§ 2. W postępowaniu pisma utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się do sądu 

administracyjnego na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. …), zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, a sąd doręcza takie 

pisma stronom na adres do doręczeń elektronicznych na zasadach określonych 

w art. 65a. 

§ 3. Sąd administracyjny, w celu doręczania pism w postępowaniu, przekształca postać 

otrzymanych od stron pism: 
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1) w przypadku pisma w postaci elektronicznej przez sporządzenie 

uwierzytelnionego wydruku, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli 

strona nie stosuje środków komunikacji elektronicznej do odbioru pism; 

2) w przypadku pisma w postaci papierowej przez sporządzenie uwierzytelnionej 

kopii w postaci elektronicznej, jeżeli strona stosuje środki komunikacji 

elektronicznej do odbioru pism. 

§ 4. Przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych stosuje się odpowiednio do organów, 

do których lub za pośrednictwem których składane są pisma w postaci 

elektronicznej. 

§ 5. Sąd, doręczając stronie pierwsze pismo w sprawie w innej postaci niż postać 

elektroniczna, informuje stronę o warunkach wnoszenia oraz doręczania pism przez 

sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

 

Art. 37. 

§ 1. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt 

sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. 

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami 

uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów 

wykazujących ich umocowanie. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego 

poświadczenia podpisu strony. 

[§ 1a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich 

uwierzytelnienia, o którym mowa w § 1, dokonuje się z wykorzystaniem kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Odpisy 

pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie 

uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<§ 1a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w postaci elektronicznej, ich uwierzytelnienia, 

o którym mowa w § 1, dokonuje się z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu 
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elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Odpisy pełnomocnictwa 

lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane 

elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

§ 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez 

oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu. 

§ 3. (uchylony). 

[Art. 37a. 

Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego podpisuje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.] 

<Art. 37a. 

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

 

Art. 46. 

§ 1. Każde pismo strony powinno zawierać: 

1)   oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2)   oznaczenie rodzaju pisma; 

3)   osnowę wniosku lub oświadczenia; 

4)   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

5)   wymienienie załączników. 

§ 2. Pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku: 

1)   gdy jest pierwszym pismem w sprawie: 

a)  oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub 

siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 

b)  numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer 

PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania 

albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer 

identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, 

albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą 
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fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, 

jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania, 

d)  oznaczenie przedmiotu sprawy; 

2)   dalszych pism procesowych - sygnaturę akt. 

[§ 2a. W przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, 

powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo 

jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

§ 2b. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w 

formie dokumentu elektronicznego. 

§ 2c. Pismo wnoszone w innej formie niż forma dokumentu elektronicznego, zawierające 

żądanie doręczania pism sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinno 

zawierać oznaczenie adresu elektronicznego. 

§ 2d. Jeżeli pismo, o którym mowa w § 2a, nie zawiera adresu elektronicznego, sąd przyjmuje, 

że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano pismo wniesione w formie 

dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o 

którym mowa w § 2c, doręczenie pism przez sąd następuje na adres wskazany zgodnie z § 

2 pkt 1 lit. a, przy czym w pierwszym piśmie sąd poucza o warunku podania adresu 

elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.] 

<§ 2a. W przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w postaci elektronicznej, powinno 

ponadto zawierać adres do doręczeń elektronicznych oraz zostać podpisane przez 

stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

§ 2b. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych 

w postaci elektronicznej. 

§ 2c. Pismo wnoszone w innej postaci niż postać elektroniczna, zawierające żądanie 

doręczania pism sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinno 

zawierać oznaczenie adresu do doręczeń elektronicznych. 

§ 2d. Jeżeli pismo, o którym mowa w § 2a, nie zawiera adresu do doręczeń 

elektronicznych, sąd przyjmuje, że właściwym jest adres do doręczeń 

elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej 

dalej „bazą adresów elektronicznych”, albo adres do doręczeń elektronicznych, 
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z którego nadano pismo, a gdy wniesiono je w innej postaci niż postać elektroniczna 

i zawiera ono żądanie, o którym mowa w § 2c, doręczenie pism przez sąd następuje 

na adres wskazany zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a, przy czym w pierwszym piśmie sąd 

poucza o warunku podania adresu do doręczeń elektronicznych w żądaniu 

doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.> 

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo 

wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed 

sądem. 

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z 

wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. 

Art. 47. 

§ 1. Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich 

stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym 

odpisie każdego załącznika do akt sądowych. 

§ 2. Odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź 

uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. 

§ 3. [W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego 

odpisów nie dołącza się.] <W przypadku pism i załączników wnoszonych w postaci 

elektronicznej odpisów nie dołącza się.> W celu doręczania dokumentów stronom, które 

nie stosują środków komunikacji elektronicznej do odbioru pism, sąd sporządza kopie 

dokumentów elektronicznych w postaci uwierzytelnionych wydruków, z zachowaniem 

wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

§ 4. Sąd, doręczając odpisy pism i załączników [w formie innej niż forma dokumentu 

elektronicznego] <w postaci innej niż postać elektroniczna>, informuje stronę o 

warunkach wnoszenia pism oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

Art. 48. 

§ 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie sądu złożyć 

oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą. 
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§ 2. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu, o którym mowa w art. 76 § 1 i 2 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz w art. 194 § 1 i 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wystarczy przedstawić 

urzędowo poświadczony przez ten organ odpis lub wyciąg z dokumentu. Sąd zażąda 

udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy sąd uzna za 

konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie. 

§ 3. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność 

z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, 

doradcą podatkowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3a. [Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, 

poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 3, dokonuje się z 

wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo 

podpisu osobistego.] <Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w postaci 

elektronicznej, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 3, 

dokonuje się z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

zaufanego albo podpisu osobistego.> Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie 

sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

§ 4. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 

rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub radcą Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter dokumentu urzędowego. 

§ 5. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wniosek strony albo z urzędu, 

zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 3, przedłożenia 

oryginału tego dokumentu. 

[Art. 49a. 

Sąd potwierdza wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do swojej 

elektronicznej skrzynki podawczej przez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.] 
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<Art. 49a. Potwierdzeniem doręczenia pisma w postaci elektronicznej do sądu jest 

dowód otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych.> 

Art. 54. 

§ 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. 

§ 1a. [Skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej skrzynki 

podawczej tego organu.] <Skargę w postaci elektronicznej wnosi się na adres do 

doręczeń elektronicznych tego organu.> Przepis art. 49a stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i 

uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Skargę wniesioną za 

pośrednictwem konsula minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje sądowi 

wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w 

postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jej 

otrzymania przez konsula. 

§ 3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie 

trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając 

skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając 

skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym 

naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. W przypadku, o którym mowa w art. 33 § 1a, organ zawiadamia o przekazaniu skargi 

wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie 

internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o 

treści tego przepisu. 

§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób oraz szczegółowe warunki przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i 

odpowiedzią na skargę do sądu przez organ, o którym mowa w § 1, oraz ministra 

właściwego do spraw zagranicznych przekazującego skargę wniesioną za pośrednictwem 

konsula. 
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§ 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 5, 

uwzględni formę lub postać, w której została wniesiona skarga, postać akt sprawy, której 

dotyczy skarga, oraz potrzebę zachowania jednolitego standardu i bezpieczeństwa 

przekazywanych akt sprawy, skargi i odpowiedzi na skargę. 

 

[Art. 65. 

§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu 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), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub 

organy albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na warunkach określonych w 

art. 74a. 

§ 2. Do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez operatora pocztowego, stosuje się 

tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

§ 3. (uchylony).] 

<Art. 65. 

§ 1. Sąd doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych na zasadach określonych 

w art. 65a. 

§ 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, sąd 

doręcza pisma przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …), przez swoich 

pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy. 

§ 3. Do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez operatora pocztowego stosuje 

się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.> 

 

<Art. 65a. 

§ 1. Sąd doręcza stronie pisma na adres do doręczeń elektronicznych: 

1) wpisany do bazy adresów elektronicznych, a w przypadku pełnomocnika na 

adres do doręczeń elektronicznych wskazany w piśmie, albo  

2) powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 

za pomocą której wniesiono pismo, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych 

strony nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych. 
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§ 2. Doręczenia, o którym mowa w § 1, można dokonać wobec strony będącej osobą 

fizyczną tylko wtedy, gdy wniosła ona pismo z adresu do doręczeń elektronicznych 

albo wskazała ten adres jako adres do doręczeń. Nie dotyczy to doręczeń dla 

przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

§ 3. Doręczenie pism przez sąd organowi, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania zaskarżono, a także uczestniczącym w postępowaniu 

przed sądem prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw 

Dziecka i Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców następuje na adres do 

doręczeń elektronicznych danego podmiotu wpisany do bazy adresów 

elektronicznych. 

§ 4. W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, doręczenie jest skuteczne 

w dniu wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

§ 5. W przypadku nieodebrania pisma przez adresata doręczenie uważa się za dokonane 

w dniu określonym w dowodzie otrzymania wystawionym automatycznie po upływie 

czternastu dni, licząc od dnia wpłynięcia pisma na adres do doręczeń 

elektronicznych. 

Art. 65b. 

Pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń 

doręczane przez sąd w postaci elektronicznej opatrzone są kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.> 

 

[Art. 66. 

§ 1. W toku sprawy adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi i 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem pisma 

bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty lub przesyłką poleconą. W 

treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu 

odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma 

niezawierające powyższego oświadczenia podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia 

tego braku. 

§ 1a. Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego, 

podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu, 
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rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 

stosują środki komunikacji elektronicznej do odbioru pism. 

§ 2. Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w 

sekretariacie sądu. 

§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu, skargi 

o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia.] 

<Art. 66. 

§ 1. W toku sprawy adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy 

patentowi i radcowie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doręczają 

sobie nawzajem pisma na wskazane adresy do doręczeń elektronicznych. W treści 

pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu 

pisma drugiej stronie na adres do doręczeń elektronicznych. Pisma niezawierające 

powyższego oświadczenia podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego 

braku. 

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia skargi, sprzeciwu od decyzji, skargi kasacyjnej, 

odpowiedzi na skargę kasacyjną, zażalenia, sprzeciwu, skargi o wznowienie 

postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia.> 

Art. 67. 

§ 1. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona 

zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu. 

§ 2. Pisma w postępowaniu sądowym lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, doręcza się organowi 

uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika 

upoważnionego do odbioru pism. 

[§ 3. Pisma w postępowaniu sądowym dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, 

wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres 

podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń.] 

<§ 3. Pisma w postępowaniu sądowym dla przedsiębiorców i wspólników spółek 

handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, 

doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że strona wskazała inny 

adres do doręczeń.> 
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§ 4. W razie niemożności doręczenia w sposób określony w § 3, stosuje się odpowiednio art. 

70 § 2. 

§ 5. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w 

postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom. 

 

Art. 70. 

[§ 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca 

zamieszkania, adresu do doręczeń, w tym adresu elektronicznego, lub siedziby.] 

<§ 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie 

miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu do doręczeń, w tym adresu do 

doręczeń elektronicznych.> 

§ 2. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 

doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach 

jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu. 

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do doręczenia skargi o wznowienie postępowania. 

 

[Art. 74a. 

§ 1. Doręczenie pism przez sąd następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

jeżeli strona spełniła jeden z następujących warunków: 

1)   wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo; 

2)   wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała sądowi adres elektroniczny; 

3)   wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskazała sądowi adres 

elektroniczny. 

§ 2. Jeżeli strona zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, sąd doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma 

dokumentu elektronicznego. Oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej składa się w formie dokumentu elektronicznego. 

§ 3. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego sąd przesyła na adres 

elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 

1)   informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego, 

wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać dokument 

i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu; 
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2)   pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji 

adresata pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym 

wykorzystywanym przez sąd do obsługi doręczeń, oraz informację o wymogu 

podpisania urzędowego poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

§ 4. Zawiadomienie, o którym mowa w § 3, może być automatycznie tworzone i przesyłane 

przez system teleinformatyczny sądu, a odbioru tego zawiadomienia nie potwierdza się. 

§ 5. Datą doręczenia pisma jest data podpisania przez adresata pisma urzędowego 

poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 2. 

§ 6. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego sąd, po upływie 

siedmiu dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o 

możliwości odebrania tego pisma. 

§ 7. Do powtórnego zawiadomienia stosuje się przepisy § 3 i 4. 

§ 8. W przypadku nieodebrania pisma, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. 

§ 9. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone sąd 

umożliwia adresatowi pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego 

w systemie teleinformatycznym sądu przez okres co najmniej trzech miesięcy od dnia 

uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone oraz do informacji o 

dacie uznania pisma za doręczone i datach wysłania zawiadomień, o których mowa w § 3 

i 6. 

§ 10. W przypadku pism doręczanych uczestniczącym w postępowaniu przed sądem 

prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Rzecznikowi Praw Dziecka oraz 

organowi, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

zaskarżono, sąd przesyła pismo bezpośrednio do elektronicznej skrzynki podawczej 

podmiotu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za urzędowym poświadczeniem 

odbioru. 

§ 11. Datą doręczenia pism, o których mowa w § 10, jest data określona w urzędowym 

poświadczeniu odbioru. 

§ 12. 
(4)

 Pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń, 

doręczane przez sąd w formie dokumentu elektronicznego, są opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.] 
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Art. 75. 

 § 1. Pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia doręcza się w odpisach. 

[§ 2. Pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia mogą być doręczane w formie dokumentu 

elektronicznego zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu.] 

<§ 2. Pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia mogą być doręczane w postaci 

elektronicznej zawierającej dane z systemu teleinformatycznego sądu.> 

 

 

Art. 77. 

§ 1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę własnoręcznym podpisem. Jeżeli tego 

nie może lub nie chce uczynić, doręczający sam oznacza datę doręczenia oraz przyczyny 

braku podpisu. 

[§ 1a. Potwierdzenie odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego następuje w sposób 

określony w art. 74a § 5 lub 10.] 

§ 2. Doręczający stwierdza na potwierdzeniu odbioru sposób doręczenia, a na doręczonym 

piśmie zaznacza dzień doręczenia i opatruje to stwierdzenie swoim podpisem. 

 

Art. 83. 

§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za 

ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

§ 3. Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora 

świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

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

Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go 

do sądu. 

§ 4. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo 

przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego 

oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. 



- 326 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[§ 5. Datą wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego jest określona w 

urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu 

teleinformatycznego sądu lub właściwego organu.] 

<§ 5. Datą wniesienia pisma w postaci elektronicznej jest określona w dowodzie 

otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych, data wprowadzenia pisma do systemu 

teleinformatycznego sądu lub właściwego organu.> 

 

Art. 94. 

<1.> Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, a poza tym budynkiem tylko 

wówczas, z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa, gdy czynności sądowe 

muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem 

sądowym ułatwia przeprowadzenie sprawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia 

kosztów. 

<§ 2. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu 

urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość. W 

takim przypadku uczestnicy mogą brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy 

przebywają w budynku innego sądu, i tam dokonywać czynności procesowych, a 

przebieg czynności procesowych transmituje się z sali sądowej sądu prowadzącego 

postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania oraz z miejsca pobytu 

uczestników postępowania do sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie.> 

 

Art. 156. 

§ 1. Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo 

rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. 

§ 2. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu 

umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im 

odpisach. Dalsze odpisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym 

postanowienie o sprostowaniu. 

[§ 2a. W przypadku wyroku, o którym mowa w art. 137 § 5, wzmianka o sprostowaniu ma 

formę dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.] 
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<§ 2a. W przypadku wyroku, o którym mowa w art. 137 § 5, wzmianka o sprostowaniu 

jest utrwalana w postaci elektronicznej i opatrywana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

§ 3. Jeżeli sprawa toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sąd ten może z 

urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji. 

 

U S T A W A z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) 

 

Art. 176. 

1. Syndyk niezwłocznie zawiadamia o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na 

podstawie ksiąg upadłego, a także komorników prowadzących postępowania egzekucyjne 

przeciwko upadłemu oraz małżonka dłużnika. 

1a. W zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli syndyk poucza ich o treści art. 54a, art. 

235-237 i art. 239-241, wskazuje sąd, do którego można zaskarżyć postanowienie o 

ogłoszeniu upadłości zgodnie z art. 54a ust. 1, imię i nazwisko albo nazwę syndyka, adres, 

na który należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, termin, w którym należy dokonać tego 

zgłoszenia, albo sposób obliczenia tego terminu oraz podaje numer rachunku bankowego, 

na który należy wpłacić zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1. 

1b. W zawiadomieniu skierowanym do małżonka dłużnika syndyk poucza go o treści art. 124-

126  

2. Syndyk zawiadamia placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) o ogłoszeniu upadłości. Placówki te 

doręczają syndykowi adresowane do upadłego przesyłki pocztowe. Syndyk, w terminie 

siedmiu dni od dnia otrzymania przesyłki, zawiadamia upadłego o otrzymaniu przesyłek 

pocztowych, które nie dotyczą masy upadłości lub których zatrzymanie nie jest potrzebne 

ze względu na zawarte w nich wiadomości, oraz umożliwia upadłemu odebranie tych 

przesyłek. Doręczenie przesyłki pocztowej dla upadłego uważa się za dokonane z 

upływem trzydziestu dni od dnia doręczenia przesyłki pocztowej syndykowi''; 

<2a. Syndyk zawiadamia o ogłoszeniu upadłości ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, jeżeli upadły posiada adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …). Operator wyznaczony oraz kwalifikowani dostawcy 
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usług zaufania zapewniają, że korespondencja kierowana do upadłego na ten adres 

przesyłana jest także na adres do doręczeń elektronicznych syndyka.> 

3. Syndyk zawiadamia o upadłości banki i instytucje, z którymi upadły zawarł umowę o 

udostępnienie skrytki sejfowej albo złożył pieniądze lub inne przedmioty. 

4. Syndyk wzywa przedsiębiorstwa przewozowe, przedsiębiorstwa spedycyjne i domy 

składowe, w których znajdują się lub mogą znajdować się towary należące do upadłego 

lub przesyłki do niego adresowane, o przekazanie syndykowi przesyłek lub towarów oraz 

aby nie wykonywały poleceń kierowanych do nich przez upadłego. 

 

[Art. 388. 

Zawiadomienia uczestników postępowania o pierwszym posiedzeniu sądu można dokonać za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe przesyłką poleconą, odpowiednio za potwierdzeniem odbioru albo za 

zwrotnym pokwitowaniem odbioru.] 

<Art. 388. 

Zawiadomienia uczestników postępowania o pierwszym posiedzeniu sądu można 

dokonać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przesyłką poleconą, odpowiednio za 

potwierdzeniem odbioru albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, albo na adres do 

doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o 

której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy.> 

 

 

U S T A W A z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1655)      

Art. 3. 

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy 

ustawy jej dzierżawcy, jeżeli: 

1)     umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była 

wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz 

2)     nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego 

dzierżawcy. 
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2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej 

nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. 

3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, 

o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego 

dotyczących prawa pierwokupu. 

4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo 

niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy 

Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli: 

1)   nabywcą nieruchomości rolnej jest: 

a)  jednostka samorządu terytorialnego, 

b)  Skarb Państwa, 

ba)   spółka, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca, 

bb)   spółka kapitałowa lub grupa kapitałowa, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. 

cb, 

c)  osoba bliska zbywcy, 

d)   Spółka Celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym 

Porcie Komunikacyjnym, 

e)   spółdzielnia produkcji rolnej, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. h, 

f)   członek spółdzielni produkcji rolnej, o którym mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. i; 

2)   nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo 

za zgodą, o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; 

3)   sprzedaż następuje między osobami prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 

lit. d, tego samego kościoła lub związku wyznaniowego. 

6. (uchylony). 

7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia 

nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do 

powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość 

rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie 

graniczącej z tą gminą. 
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8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, 

wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o 

wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. 

8a. Krajowy Ośrodek może dokonać zapłaty niespornej części ceny nieruchomości rolnej 

przed wystąpieniem do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. 

9. Sąd ustala cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu 

sposobów określenia wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami. 

[10. Krajowy Ośrodek wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu oświadczenie w formie 

aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za 

potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 

2019 r. poz. 1051), a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Krajowego Ośrodka.] 

<10. Krajowy Ośrodek zawiadamia zobowiązanego z prawa pierwokupu o wykonaniu 

prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru 

w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …), przekazując 

mu imię i nazwisko notariusza, który sporządził oświadczenie o skorzystaniu 

z prawa pierwokupu, siedzibę jego kancelarii notarialnej, datę sporządzenia 

oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu, numer repertorium, pod którym 

zarejestrowano oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu, oraz numer 

elektronicznego wypisu aktu notarialnego tego oświadczenia, pod którym został on 

zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów 

Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a następnie publikuje 

to zawiadomienie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej 

Krajowego Ośrodka. Wypis aktu notarialnego zawierającego oświadczenie 

o skorzystaniu z prawa pierwokupu wydawany jest także zobowiązanemu z prawa 

pierwokupu.> 

11. Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia 

Krajowego Ośrodka o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. 

 



- 331 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 9a. 

1. Notariusz sporządzający umowę przeniesienia własności nieruchomości, o której mowa w 

art. 1b, jest obowiązany do przekazania wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę 

przenoszącą własność nieruchomości rolnej do właściwego ze względu na położenie 

nieruchomości dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka w terminie 14 dni od 

dnia zawarcia umowy. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera pouczenie o możliwości nabycia przez Krajowy 

Ośrodek nieruchomości w przypadku, o którym mowa w ust. 3. 

3. Jeżeli nabywca nieruchomości, o której mowa w art. 1b: 

1)   w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, o 

której mowa w art. 1b: 

a)  w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie 

z uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwały o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej, 

b)  w przypadku, o którym mowa w pkt 2 - nie uzyskał uchwały o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

towarzyszącej oraz nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie z tą uchwałą, 

2)   w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie 

zrealizował i nie oddał do użytkowania: 

a)  w przypadku inwestycji składającej się z więcej niż jednego budynku mieszkalnego 

- co najmniej 50% budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji lub 

b)  infrastruktury towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących 

–   Krajowy Ośrodek może złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o nabyciu 

nieruchomości, o której mowa w art. 1b. 

4. Terminy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, mogą być, na wniosek inwestora, 

przedłużone przez Krajowy Ośrodek nie dłużej jednak niż o rok, licząc od dnia upływu 

tych terminów, jeżeli nie mogły zostać dotrzymane z przyczyn niezależnych od inwestora. 

5. Ostateczne rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, organy je wydające przekazują 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich podjęcia do właściwego ze względu na 

położenie nieruchomości dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka. 
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[6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, Krajowy Ośrodek przesyła właścicielowi 

nieruchomości przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce 

pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe, a następnie publikuje je na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Krajowego Ośrodka.] 

<6. Krajowy Ośrodek zawiadamia właściciela nieruchomości przesyłką poleconą nadaną 

za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe o złożeniu 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, przekazując mu imię i nazwisko notariusza, 

który sporządził to oświadczenie, siedzibę jego kancelarii notarialnej, datę 

sporządzenia tego oświadczenia, numer repertorium, pod którym zarejestrowano to 

oświadczenie, oraz numer elektronicznego wypisu aktu notarialnego tego 

oświadczenia, pod którym został on zarejestrowany w Centralnym Repozytorium 

Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę 

Notarialną, a następnie publikuje to zawiadomienie na stronie podmiotowej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Wypis aktu notarialnego 

zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, wydawany jest także 

właścicielowi nieruchomości, o którym mowa w ust. 3.> 

7. Uważa się, że nabywca nieruchomości, o której mowa w art. 1b, zapoznał się z treścią 

oświadczenia Krajowego Ośrodka, o którym mowa w ust. 3, z chwilą jego publikacji na 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. 

8. Nabycie nieruchomości, o którym mowa w ust. 3, następuje po cenie ustalonej na 

podstawie wartości rynkowej nieruchomości, o której mowa w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami, określonej na dzień złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości, o 

którym mowa w ust. 3. 

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów lub ich części we 

współwłasności nieruchomości, o których mowa w art. 1b. 

 

 

U S T A W A   ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 oraz z 2020 r. poz. 1180 i 1639)   
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Art. 18. 

1. (uchylony). 

2. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego, rolnik lub posiadacz budynku zmienił adres bądź 

siedzibę i nie zawiadomił o tym zakładu ubezpieczeń, zawiadomienia lub oświadczenia, 

skierowane przez zakład ubezpieczeń listem poleconym, na ostatni adres bądź siedzibę 

posiadacza pojazdu mechanicznego, rolnika lub posiadacza budynku, wywierają skutki 

prawne od chwili, w której doszłyby do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby. 

[3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy 

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, przesyłką listową, za 

chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495).] 

<3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy 

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, przesyłką listową, 

za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …) albo datę wysłania na adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …).> 

 

 

U S T A W A z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 860)     

Art. 8. 

1. Od decyzji wydanych przez właściwe organy w sprawach określonych w ustawie żołnierz 

zawodowy może wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 256), i, z zastrzeżeniem ust. 2, skargę do właściwego sądu administracyjnego, 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). 

2. Skarga do właściwego sądu administracyjnego nie może być wniesiona na decyzje w 

sprawach: 
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1)   wyznaczenia, przeniesienia i zwolnienia ze stanowiska służbowego oraz przeniesienia 

do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji; 

2)   mianowania na stopień wojskowy; 

3)   przeniesienia do innego korpusu osobowego lub do innej grupy osobowej; 

4)   skierowania do wykonywania zadań służbowych poza jednostką wojskową. 

3. Wystąpienia w sprawach wynikających ze stosunku służbowego, z wyjątkiem spraw 

wymienionych w ust. 1 oraz przypadków określonych w ustawie, żołnierz zawodowy 

może wnosić tylko drogą służbową. 

<4. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się obowiązku doręczenia 

korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej albo publicznej 

usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 

7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …).> 

 

 

U S T A W A  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106, 568, 1065 i 1106)    

Art. 10. 

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w 

przypadku, gdy: 

1)   dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 

1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków 

określonych w tych przepisach; 

2)   dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez: 

a)  rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, 

b)  podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem 

i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, 

c)  podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 

ust. 1 i 9, 

d)  osoby prawne, które nie są podatnikami 

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium 

kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł; 
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3)   dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów na terytorium kraju: 

a)  nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u 

podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, 

lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez 

podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 

1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby 

zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem przypadku, gdy przedmiotem 

dostawy są nowe środki transportu, lub 

b)  stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2; 

4)   dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana 

podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia 

wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym 

w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające 

nabycie towarów na tych zasadach; 

5)   dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez 

organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady 

opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie 

członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów 

dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy 

towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, pod 

warunkiem posiadania przez nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających 

nabycie towarów na tych szczególnych zasadach. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 

50 000 zł. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są: 

1)   nowe środki transportu; 

2)   wyroby akcyzowe. 

4. Przy ustalaniu wartości, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie wlicza się kwoty 

podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa 
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członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane. Do wartości, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się wartości z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 3. 

5. W przypadku gdy u podmiotów, u których zgodnie z ust. 1 pkt 2 nie występuje 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zostaje przekroczona kwota, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od 

momentu przekroczenia tej kwoty. 

[6. Podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 

pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez 

złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo 

przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10.] 

<6. Podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie 

ust. 1 pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia na piśmie o takim 

wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym 

mowa w art. 97 ust. 10.> 

7. Wybór opodatkowania, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od 

dnia dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego 

wyboru. 

8. Podatnicy, o których mowa w ust. 6, mogą ponownie skorzystać z wyłączenia, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli zawiadomią [pisemnie] <na piśmie> naczelnika urzędu skarbowego 

o rezygnacji z opodatkowania przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują z 

opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu określonego w ust. 7. 

9. (uchylony). 

Art. 18b. 

1. Przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju; 

2)   jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a w przypadku, o którym mowa w art. 

18d ust. 1 - jako podatnik VAT UE; 

3)   przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku 

odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych 
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podatkach; udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty 

należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość; 

4)   przez ostatnie 24 miesiące osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku 

podatników niebędących osobami fizycznymi - osoba będąca wspólnikiem spółki 

cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem władz 

zarządzających, głównym księgowym, nie została prawomocnie skazana na podstawie 

ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1958, z późn. zm.) za popełnienie przestępstwa skarbowego; 

5)   jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z 

przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się również za spełniony, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1)   podmiot uregulował, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości przekraczające odrębnie 

w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w 

poszczególnych podatkach, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości; 

2)   uregulowanie zaległości zgodnie z pkt 1 w ostatnich 24 miesiącach nie dotyczyło 

więcej niż dwóch okresów rozliczeniowych odrębnie w każdym podatku. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do agencji celnej, jeżeli podatnik ustanawiający ten 

podmiot przedstawicielem podatkowym dokonuje na terytorium kraju wyłącznie importu 

towarów, których miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne 

niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju jest dokonywany przez importera tych 

towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

4. Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze [pisemnej] <sporządzonej na 

piśmie> umowy, która powinna zawierać: 

1)   nazwy stron umowy oraz ich adresy i dane identyfikacyjne na potrzeby odpowiednio 

podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze; 

2)   adres, pod którym będzie prowadzona i przechowywana dokumentacja na potrzeby 

podatku; 

3)   oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, o 

spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1; 

4)   zakres upoważnienia w przypadku określonym w art. 18c ust. 1 pkt 2; 
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5)   w przypadku, o którym mowa w art. 18d ust. 1, zgodę przedstawiciela podatkowego 

na wykonywanie obowiązków i czynności podatnika, dla którego został ustanowiony, 

w imieniu własnym i na rzecz tego podatnika. 

 

Art. 21. 

1. Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy 

w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług 

powstaje: 

1)   z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy 

towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, 

zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, 

2)   z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od 

dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy 

towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 

- po uprzednim [pisemnym zawiadomieniu]  <zawiadomieniu na piśmie> naczelnika 

urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który 

będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w 

części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje 

metodę kasową. 

3. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 

12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim [pisemnym 

zawiadomieniu] <zawiadomieniu na piśmie>  naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 

do końca kwartału, w którym stosował tę metodę. 

4. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od 

rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w 

art. 2 pkt 25. 

5. (uchylony). 

6. Przepis ust. 1: 

1)   nie narusza przepisów art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2; 

2)    nie ma zastosowania do: 

a)  dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 8a ust. 1 i 3, 

b)  
(10)

 dostawy towarów, o której mowa w art. 20 ust. 1-4. 
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Art. 23. 

1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za 

dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub 

transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za 

dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby 

akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w 

ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest 

mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej 

kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub 

transportowanych towarów. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby 

akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w 

ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie 

przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych 

odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla 

wysyłanych lub transportowanych towarów. 

4. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na 

terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych 

towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę. 

5. Podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania 

określone w ust. 1 pod warunkiem [pisemnego zawiadomienia] <zawiadomienia na 

piśmie> naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z 

zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których 

zawiadomienie to dotyczy. 

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, składa się co najmniej na 30 dni przed datą 

dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji, o której mowa w ust. 5. 

7. W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji, o której mowa w 

ust. 5, podatnik jest obowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument 

potwierdzający o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie 

członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości 

dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. 
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8. Opcja, o której mowa w ust. 5, obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej 

dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją. 

9. W przypadku gdy po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, podatnik rezygnuje z 

korzystania z opcji, o której mowa w ust. 5, dla jednego lub więcej państw 

członkowskich, jest on obowiązany przed datą dostawy, począwszy od której rezygnuje z 

korzystania z tej opcji, zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej 

rezygnacji. 

10. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się według ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski średniego kursu waluty, w której, w państwie członkowskim 

przeznaczenia, kwoty te są ustalane, obowiązującego w dniu 1 maja 2004 r., w 

zaokrągleniu do 1000 zł. 

11. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do: 

1)   nowych środków transportu; 

2)   towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2. 

12. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, której przedmiotem są wyroby 

akcyzowe, dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium 

państwa członkowskiego przeznaczenia. 

13. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się również do towarów opodatkowanych według zasad 

określonych w art. 120 ust. 4 i 5. 

14. Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium 

kraju za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia jest 

otrzymanie przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 

dany okres rozliczeniowy, następujących dokumentów, jeżeli dokumenty te łącznie 

potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa 

członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów: 

1)   dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedytora) 

odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz 

towarów jest zlecany przez podatnika przewoźnikowi; 

2)   (uchylony); 

3)   dokumentów potwierdzających odbiór towarów poza terytorium kraju. 

15. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 14, nie potwierdzają jednoznacznie 

dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa 

członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, 
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dokumentami wskazującymi, że wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa 

członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, mogą być 

również inne dokumenty otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dostawie towarów, 

w szczególności: 

1)   korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; 

2)   dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma 

charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie - w takim 

przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania. 

15a. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 14 i 15, nie został spełniony, podatnik nie 

wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres 

rozliczeniowy. W tym przypadku podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której 

mowa w art. 109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy jako dostawę towarów na 

terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten 

następny okres rozliczeniowy podatnik nie otrzymał dokumentów wskazujących, że 

wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla 

wysyłanych lub transportowanych towarów. 

15b. Otrzymanie dokumentów po terminie, o którym mowa w ust. 15a, wskazujących, że 

wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla 

wysyłanych lub transportowanych towarów, uprawnia podatnika do dokonania korekty 

podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał te 

dokumenty. 

16. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju występuje również, jeżeli dla dokonania tej 

sprzedaży wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego towary zostały 

sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów. 

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

wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 i 9, uwzględniając: 

1)   konieczność prawidłowej identyfikacji podatników; 

2)   wymagania związane z określoną na podstawie odrębnych przepisów wymianą 

informacji o dokonywanych dostawach w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium 

kraju; 

3)   przepisy Unii Europejskiej. 
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Art. 24. 

1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za 

dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za 

dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby 

akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na 

terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w 

roku podatkowym kwoty 160 000 zł. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się, pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby 

akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w 

ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od 

wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160 000 zł. 

4. Podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać 

miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem [pisemnego zawiadomienia] 

<zawiadomienia na piśmie> naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego 

wyboru (opcji). 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, składa się co najmniej na 30 dni przed datą 

dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję, o której mowa w ust. 4. 

6. Opcja, o której mowa w ust. 4, obowiązuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej 

dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją. 

7. W przypadku gdy po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, podatnik rezygnuje z 

korzystania z opcji, o której mowa w ust. 4, jest on obowiązany zawiadomić na piśmie 

naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji. 

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do: 

1)   nowych środków transportu; 

2)   towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2. 

9. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, której przedmiotem są wyroby 

akcyzowe, dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium 

kraju. 

10. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się również do: 

1)   towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, opodatkowanych podatkiem od wartości 

dodanej w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki na zasadach 

odpowiadającym regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5; 
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2)   towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, będących przedmiotem dostawy na aukcji 

(licytacji) w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, jeżeli 

dostawa ich jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej 

zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej 

obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, 

stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), 

wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą 

wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. 

11. Przepis ust. 10 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy 

towarów dokumentów jednoznacznie potwierdzających dokonanie tej dostawy na 

zasadach określonych w tych przepisach. 

12. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju występuje również, jeżeli dla dokonania tej 

sprzedaży wysyłane lub transportowane z terytorium państwa trzeciego towary zostały 

zaimportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. 

13. (uchylony). 

Art. 28k. 

1. Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług 

elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym 

podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące 

warunki: 

1)   usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej 

siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium 

jednego państwa członkowskiego; 

2)   usługi, o których mowa w ust. 1, są świadczone na rzecz podmiotów niebędących 

podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce 

pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa 

członkowskiego, o którym mowa w pkt 1; 

3)   całkowita wartość usług, o których mowa w ust. 1, świadczonych na rzecz 

podmiotów, o których mowa w pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku, nie 

przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 

10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa 

członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku usługodawcy 
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posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - 

stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju 

wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł. 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota, o której mowa w ust. 2 pkt 3, zostanie 

przekroczona, przepis ust. 1 stosuje się począwszy od usługi, w związku ze świadczeniem 

której przekroczono tę kwotę. 

4. Podatnicy, do których ma zastosowanie przepis ust. 2, mogą wskazać jako miejsce 

świadczenia usług miejsce, o którym mowa w ust. 1. Podatnicy posiadający siedzibę 

działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub 

zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju wskazują miejsce świadczenia usług 

przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego [pisemnego zawiadomienia] 

<zawiadomienia na piśmie>o takim wyborze do 10. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano tego wyboru. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podatnik nie może zmienić miejsca świadczenia 

usług wcześniej niż po upływie 2 kolejnych lat, licząc od dnia wykonania pierwszej 

usługi, dla której miejsce świadczenia zostało określone zgodnie z ust. 1. 

6. Podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - 

stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju może 

ponownie określić miejsce świadczenia usług zgodnie z ust. 2 po uprzednim [pisemnym 

zawiadomieniu] <zawiadomieniu na piśmie> naczelnika urzędu skarbowego o 

rezygnacji z dokonanego wyboru, o którym mowa w ust. 4, przed początkiem miesiąca, w 

którym rezygnuje z określania miejsca świadczenia usług zgodnie z ust. 1. 

 

Art. 41. 

1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 

ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane 

według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z 

wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1. 

2a. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż 

klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi 

związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%. 
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3. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem 

art. 42. 

4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. 

5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników 

ryczałtowych stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika 

ewidencji określonej w art. 109 ust. 3. 

6. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod 

warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 

dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza 

terytorium Unii Europejskiej. 

6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: 

1)   dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego 

służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ 

celny wydruk tego dokumentu; 

2)   dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego 

służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli 

zapewniona jest jego autentyczność; 

[3)   zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem 

teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia 

potwierdzona przez właściwy organ celny.] 

<3) zgłoszenie wywozowe na piśmie utrwalonym w postaci papierowej złożone poza 

systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo 

jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.> 

6b. W przypadku wywozu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, 

dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest zaświadczenie, o którym mowa w art. 68b 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne. 

7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej 

dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz 

w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania 

dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji 

podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w 

terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla 

dostawy tego towaru na terytorium kraju. 
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8. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny 

potwierdzający procedurę wywozu. 

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium 

Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika 

do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym 

podatnik otrzymał ten dokument. 

9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, 

stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, 

pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca 

miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał 

dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. 

9b. Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym 

niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie 

jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami 

dostawy, w których określono termin wywozu towarów. 

10. (uchylony). 

11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 

pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 

okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym 

mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i 

wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio. 

12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do: 

1)   dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót 

konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do 

budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; 

2)   robót konserwacyjnych dotyczących: 

a)  obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali 

użytkowych, 

b)  lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 

-   w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1. 

12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty 

budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale 
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mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia 

świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla 

ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 

19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2389, z późn. zm.), funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b. 

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 

12a nie zalicza się: 

1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa 

przekracza 300 m
2
; 

2)   lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m
2
. 

12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity 

określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części 

podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej 

kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w 

całkowitej powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2. 

12d. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 12, rozumie się roboty mające na 

celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, inne niż 

remont. 

12e. Przepisu ust. 12 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wliczanych do 

podstawy opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej 

podstawy. 

12f. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy towarów i świadczenia 

usług klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 

usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem sprzedaży w zakresie: 

1)   napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub 

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i 

podania; 

2)   towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 

3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie; 
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3)   posiłków, których składnikiem są towary wskazane jako wyłączone z grupowań 

wymienionych w poz. 2 i 11 załącznika nr 10 do ustawy. 

13. Do towarów i usług będących przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, 

niewymienionych w Nomenklaturze scalonej (CN) lub w klasyfikacjach wydanych na 

podstawie przepisów o statystyce publicznej, stosuje się stawkę podatku w wysokości 

22%, z wyjątkiem tych, dla których w przepisach ustawy lub przepisach wykonawczych 

wydanych na jej podstawie określono inną stawkę. 

14. (uchylony). 

14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana 

przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według 

stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. 

14b. (uchylony). 

14c. W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są 

następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te 

płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za 

wykonaną: 

1)   w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części 

wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; 

2)   z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki 

podatku. 

14d. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności 

w okresie, o którym mowa w ust. 14c, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność 

wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie. 

14e. W przypadku: 

1)   dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 

2)   świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

3)    świadczenia usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy 

-   dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka 

podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia 

objęte tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem 

zmiany stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu 

zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany 
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stawki podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą 

wystawioną przed dniem zmiany stawki podatku. 

14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część 

zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem 

zmiany stawki podatku. 

14g. Przepisów ust. 14a-14f nie stosuje się w przypadku importu towarów lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość 

opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. 

14h. W przypadku: 

1)   opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku, 

2)   zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem 

- przepisy ust. 14a-14g stosuje się odpowiednio. 

15. 
(36)

 (uchylony). 

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

obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i 

świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług 

oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając: 

1)   specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług; 

2)   przebieg realizacji budżetu państwa; 

3)   przepisy Unii Europejskiej. 

Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   (uchylony); 

2)   dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od 

podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie 

przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego; 

2a)  dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; 
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3)   dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, 

dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez 

rolnika ryczałtowego; 

4)   dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w 

obrocie pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu; 

5)   dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego; 

6)   dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów 

krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 

7)   transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych 

jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących 

przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego 

metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub 

które mają wartość numizmatyczną; 

8)   dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego; 

9)   dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane; 

10)  dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: 

a)  dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, 

b)  pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części 

upłynął okres krótszy niż 2 lata; 

10a)  dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa 

w pkt 10, pod warunkiem że: 

a)  w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo 

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

b)  dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do 

których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości 

początkowej tych obiektów; 

11)  czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących 

właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych 

niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 

1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 1309); 
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12)  usługi zarządzania: 

a)  funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i 

zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

b)  portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią, 

c)  ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o 

działalności ubezpieczeniowej, 

d)  otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami 

emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych 

przepisów, 

e)  pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o 

pracowniczych programach emerytalnych, 

f)  obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym 

utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub 

tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w 

obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na 

giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez 

partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w 

rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami, 

g)   pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 

oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572); 

13)  udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie 

autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w 

odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania należności na rzecz placówek 

oświatowych, o których mowa w ust. 9; 
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14)  świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich 

zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez 

dentystów oraz techników dentystycznych; 

15)   działalność w zakresie gier hazardowych podlegającą przepisom o grach 

hazardowych; 

16)  dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są 

produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów 

bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one 

przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 

przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację; 

17)  powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do 

świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

18)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez 

podmioty lecznicze; 

18a)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich 

zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza; 

19)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: 

a)  lekarza i lekarza dentysty, 

b)  pielęgniarki i położnej, 

c)  medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.), 

d)  psychologa; 

19a)  świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte 

przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o 

których mowa w pkt 18 i 19; 

20)  usługi transportu sanitarnego; 
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21)  usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których 

działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są 

uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio 

niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, 

w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków zwrotu 

kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z 

nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli 

zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

22)  usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi 

określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę 

towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta 

tej pomocy, wykonywane przez: 

a)   regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 

ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, rodzinne domy pomocy, 

ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej, 

b)  wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: 

–  domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie 

wojewody, 

–  placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

c)  placówki specjalistycznego poradnictwa, 

d)  inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na 

podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez 

wojewodę, 

e)  specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

23)  usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w 

podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż 

wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

24)  usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i 

świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: 

a)   w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w 

przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), 
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b)  przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; 

25)  usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych; 

26)  usługi świadczone przez: 

a)   jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, 

b)   uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w 

zakresie kształcenia 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; 

27)   usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; 

28)  usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 

29)  usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 

wymienione w pkt 26: 

a)  prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub 

b)   świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług 

objętych akredytacją, lub 

c)  finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

30)  usługi zakwaterowania: 

a)  w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół 

prowadzących te bursy i internaty, 

b)  w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni 

prowadzących te domy studenckie, 

c)  świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez 

podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie 

mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich 

uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów; 

31)  usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez: 

a)  kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o 

stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, 
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b)  organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, 

patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim 

- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich 

członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z 

przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są 

nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia 

warunków konkurencji; 

32)  usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez 

kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, 

których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, 

pod warunkiem że: 

a)  są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania 

wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, 

b)  świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, 

c)  są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w 

wychowaniu fizycznym 

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków 

przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego 

zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług 

wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością; 

33)  usługi kulturalne świadczone przez: 

a)  podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych 

przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru 

instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem 

tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi 

usługami związaną, 

b)  indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w 

tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do 

artystycznego wykonania utworów; 
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34)  usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem: 

a)  usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, 

b)  usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, 

c)  usług reklamowych i promocyjnych, 

d)  działalności agencji informacyjnych; 

35)  zapewnienie personelu przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w pkt 

31 lit. a, lub instytucje filozoficzne dla działalności, o której mowa w pkt 18, 22, 24, 

26 i 28-30, w celu zapewnienia opieki duchowej; 

36)  usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele 

mieszkaniowe; 

37)  usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu 

usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez 

ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy 

rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem 

umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; 

38)  usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w 

świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie 

kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; 

39)  usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń 

transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu 

tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub 

pożyczkodawcę; 

40)  usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków 

pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów 

pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych 

usług; 

40a)  usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: 

a)  spółkach, 

b)  innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną 

-   z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; 
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41)  usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2286, z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania 

nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. 

2. (uchylony). 

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, 

które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego 

zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 

96 ust. 1 i 2. 

4. (uchylony). 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą 

po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia 

określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje 

pod warunkiem [pisemnego zawiadomienia] <zawiadomienia na piśmie> naczelnika 

urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci 

ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się 

szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 

10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i 

wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że 

dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 

1)   są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 

2)   złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy 

naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie 

dostawy budynku, budowli lub ich części. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 

1)   imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej 

dokonującego dostawy oraz nabywcy; 



- 358 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; 

3)   adres budynku, budowli lub ich części. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem posiadania przez 

dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

12a. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie stosuje się, jeżeli: 

1)   określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego 

towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację 

dokumentacji, lub 

2)   wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów 

nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę 

organizację. 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41, nie mają zastosowania do: 

1)   czynności ściągania długów, w tym factoringu; 

2)   usług doradztwa; 

3)   usług w zakresie leasingu. 

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług 

dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających: 

1)   tytuł prawny do towarów; 

2)   tytuł własności nieruchomości; 

3)   prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości; 

4)   udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części; 

5)   prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity 

wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być 

zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z 

podatku. 

17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 

mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 

usługami podstawowymi, jeżeli: 
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1)   nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 

2)   ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 

niekorzystających z takiego zwolnienia. 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają 

zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że 

podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 

sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one 

przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do: 

1)   usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; 

2)   wstępu: 

a)  na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i 

wykonawstwa artystycznego i literackiego, 

b)  do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, 

c)  do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; 

3)   wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez 

biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą; 

4)   usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; 

5)   działalności agencji informacyjnych; 

6)   usług wydawniczych; 

7)   usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34; 

8)   usług ochrony praw. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych 

w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy. 

21. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o 

których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania 

niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania 

do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w 
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ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są 

spełnione. 

Art. 87. 

1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w 

okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do 

obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy 

na rachunek bankowy. 

2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia 

złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym 

siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez 

podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez 

ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika 

urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, [pisemnego] 

<sporządzonego na piśmie> , nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, 

potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga 

dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin 

do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach 

czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub 

postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą 

zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca 

należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej 

stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. 

2a. W przypadku wydłużenia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urząd skarbowy na 

wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 

zdanie pierwsze, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym 

zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu 

podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od 

dnia złożenia tego zabezpieczenia. 
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2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie 

rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami 

lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności 

tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. 

2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o 

którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta 

Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym 

postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie 

zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, może być złożone w formie: 

1)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2)   poręczenia banku; 

3)   weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4)   czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5)   papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu 

wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych 

papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, 

wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący 

być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

4b. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, dotyczące zwrotu podatku w 

wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 

1000 euro, może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro 

dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 

ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w 

zaokrągleniu do pełnych złotych. 

4c. Do zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w ust. 2a, przepisy art. 33e-33g 

Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

4d. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że 

złożone zabezpieczenie: 
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1)   nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu, o której mowa w ust. 2a, 

lub 

2)   nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu - w 

przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności. 

4e. Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu: 

1)   zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji, o której mowa w ust. 2 - w 

przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2a; 

2)   w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była 

wykazana kwota zwrotu podatku - w przypadku, o którym mowa w ust. 5a. 

4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: 

1)   w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 

a)  postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie 

- do czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b)  kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do 

upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie 

wszczęto postępowania podatkowego; 

2)   w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego 

dotyczy zabezpieczenie - do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej 

kontroli, a jeżeli w tym terminie doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w 

postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do 

zakończenia tego postępowania; 

3)   w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał 

kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą 

od kwoty należnej i ją otrzymał - do czasu uregulowania powstałej zaległości 

podatkowej. 

5. Podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i 

niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, 

o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. 

Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności 

opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, 

podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od 

podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium 
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kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z 

zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na [pisemny] <sporządzony na piśmie>wniosek podatnika 

urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 

dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 

2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

6. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, 

w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione 

są następujące warunki: 

1)   kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem 

kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, 

wynikają z: 

a)  faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za 

pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o 

którym mowa w odrębnych przepisach, 

b)  faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna 

kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł, 

c)  dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 

33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 

d)  importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich 

usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, 

jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych 

transakcji, 

2)   kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie 

przekracza 3000 zł, 

3)    podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, 

potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a, 

4)   podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w 

rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni: 
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a)  był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

b)  składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się 

odpowiednio. 

6a. 
(41)

 Na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest 

obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT 

podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. 

6b. Zwrot różnicy podatku, o którym mowa w ust. 6a, jest dokonywany przez urząd skarbowy 

przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3, w którym urząd 

skarbowy wskazuje w miejsce informacji, o których mowa w art. 108a ust. 3: 

1)   pkt 1 i 2 - kwotę odpowiadającą zwracanej kwocie różnicy podatku; 

2)   pkt 3 - okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot; 

3)   pkt 4 - numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. 

7. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 

zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu 

w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 2-2c, 6 i 7. 

10a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać co najmniej: 

1)   datę wystawienia; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nazwę banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej udzielających kredytu oraz ich adresy; 

3)   numery identyfikacji podatkowej podatnika i banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

4)   rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być 

przekazany zwrot; 

5)   wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie; 

6)   wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie 

kredytu; 

7)   podpis podatnika. 

11. (uchylony). 
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12. (uchylony). 

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

rozporządzenia: 

1)   szczegółowy sposób przyjmowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2a, 

2)   inne niż wymienione w ust. 4a formy zabezpieczeń oraz sposób ich przyjmowania 

- uwzględniając konieczność zabezpieczenia zwracanej kwoty podatku. 

 

Art. 99. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym 

deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 

133. 

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym kwartale. 

3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje 

podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim [pisemnym zawiadomieniu] 

<zawiadomieniu na piśmie>naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia 

drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja 

podatkowa. 

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników: 

1)   rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - 

przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została 

rejestracja lub 

2)    którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy 

towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba 

że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym 

miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub 

3)   
(45)

 którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w 

art. 33a ust. 1. 

3b. Za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, nie uznaje się 

dostawy towarów, o których mowa w poz. 92 tego załącznika, jeżeli: 
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1)   dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do 

standardowych zbiorników pojazdów; 

2)   dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem 

własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. 

3c. W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do 

ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, podatnicy, o 

których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy 

miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału: 

1)   w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym 

lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w 

drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 

2)   następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie 

kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

3d. 
(46)

 W przypadku importu towarów dokonanego na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 

podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji 

podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc 

kwartału: 

1)   w którym dokonano tego importu - jeżeli nastąpiło to w pierwszym lub drugim 

miesiącu kwartału, a w przypadku gdy dokonanie tego importu nastąpiło w drugim 

miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie 

do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 

2)   następujący po kwartale, w którym dokonano tego importu - jeżeli dokonanie tego 

importu nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za 

okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali 

deklaracje kwartalne, po uprzednim [pisemnym zawiadomieniu] <zawiadomieniu na 

piśmie> naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji 

podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem 

upływu terminu złożenia tej deklaracji. 

4a. 
(47)

 Podatnicy, którzy dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 

1, mogą składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne na zasadach przewidzianych 
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w ust. 2 i 3, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim 

miesiącu kwartału, w którym dokonali tego importu. 

5. Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, 

składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za 

pierwszy miesiąc kwartału: 

1)   w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym 

lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w 

drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 

2)   następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie 

kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do 

rozliczania się metodą kasową. 

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku 

na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie 

art. 82 ust. 3, chyba że: 

1)   przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 

87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3; 

2)   są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, 

art. 90c lub art. 91, lub 

3)   są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 

1, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4. 

7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy 

nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy 

rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. 

7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie 

dotyczy: 

1)   (uchylony); 

2)   podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 

3)   podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie 

których są podatnikiem; 
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4)   okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności 

gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego; 

5)   okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z 

tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest 

obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. 

7c. 
(48)

 Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do 

rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy 

opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące 

podatnika. 

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i 

osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są 

obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie 

dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym miesiącu. 

8a. W przypadku podatnika wymienionego w art. 15, innego niż zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny, który ustanowił przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d 

ust. 1, deklaracje podatkowe składa we własnym imieniu na jego rzecz przedstawiciel 

podatkowy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

każdym kolejnym miesiącu. 

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 nie mają obowiązku 

składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową 

składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. 

10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące 

podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji 

podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie 

wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w 

zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia 

powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. 



- 369 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. 

11a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 

5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w 

sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych kwotach podatku za 

okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 17a, deklarację 

składa płatnik. 

11b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

11c. 
(49)

 Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem 

dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 700, 730 i 848), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 

3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w 

sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji 

podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach. 

12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku 

naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie 

wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej 

wysokości. 

13. (uchylony). 

13a. 
(50)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na 

elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu, o którym mowa 

w ust. 11c. 

13b. 
(51)

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

szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 7c, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 

1-3, oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego 

rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy. 

14. 
(52)

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

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do 
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sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 

umożliwienia rozliczenia podatku. 

14a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia 

przedstawicielowi podatkowemu rozliczenia we własnym imieniu i na rzecz podatnika, 

którego jest przedstawicielem, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. 

14b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 10 i 11, wraz z objaśnieniami co 

do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 

umożliwienia rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych 

dostaw nowych środków transportu. 

14c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji, o której mowa w ust. 11a, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

prawidłowego jej wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia 

rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 

103 ust. 5a, w tym również przez płatnika, uwzględniając specyfikę wykonywania 

czynności, których dotyczy ta deklaracja. 

15. (uchylony). 

16. (uchylony). 

Art. 109. 

1. Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są 

obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed 

dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. 

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, 

albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe 

ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość 

sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można 

określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 

22%. 

3. 
(57)

 Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 

oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 
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1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe 

rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane 

dotyczące: 

1)   rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w 

tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku; 

2)   kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty 

podatku naliczonego; 

3)   kontrahentów; 

4)   dowodów sprzedaży i zakupów. 

3a. Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są 

obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od 

wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania 

obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium 

kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8. 

3b. 
(58)

 Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach 

określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z 

deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji. 

3c. 
(59)

 Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani przesyłać do urzędu 

skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w 

ust. 3, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c: 

1)   za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału - w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy; 

2)   za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją - w terminie do złożenia tej 

deklaracji. 

3d. 
(60)

 Faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1-3, ujmuje się w ewidencji, o której mowa 

w ust. 3, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie 

zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w 

tej ewidencji. 

3e. 
(61)

 W terminie 14 dni od dnia: 

1)   stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane 

niezgodne ze stanem faktycznym, lub 
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2)   zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji 

- podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji na zasadach określonych w art. 99 

ust. 11c. 

3f. 
(62)

 W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej 

ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości 

transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, 

wskazując te błędy. 

3g. 
(63)

 Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 3f, 

przesyła, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, do naczelnika urzędu skarbowego 

ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub składa 

wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu. 

3h. 
(64)

 Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 3g: 

1)   nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub 

nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie, 

2)   w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których 

mowa w wezwaniu 

- naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę 

pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f. 

3i. 
(65)

 Przepisu ust. 3h nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie 

skarbowe lub przestępstwo skarbowe. 

3j. 
(66)

 Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3h, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

3k. 
(67)

 Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3h, uiszcza się bez wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3h. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

[8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu 

programów komputerowych.] 
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<8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w postaci elektronicznej przy 

użyciu programów komputerowych.> 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, podatnicy są obowiązani prowadzić 

ewidencję otrzymywanych towarów zawierającą w szczególności datę ich otrzymania, 

dane pozwalające na identyfikację towarów oraz datę wydania towaru po wykonaniu 

usługi przez podatnika. 

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 i 8, podatnicy podatku od wartości 

dodanej są obowiązani prowadzić ewidencję przemieszczanych towarów zawierającą w 

szczególności datę ich przemieszczenia na terytorium kraju oraz dane pozwalające na 

identyfikację towarów. 

10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika na 

terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli na tych towarach 

mają być wykonane usługi na rzecz podatnika, a po wykonaniu tych usług towary te są 

wysyłane lub transportowane z powrotem do tego podatnika na terytorium kraju. 

10a. Przepis ust. 9a stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika w 

przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 7 i 8. 

11. Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, są obowiązane prowadzić ewidencję, na 

podstawie której można określić wartość nabywanych przez nie towarów z innych państw 

członkowskich; prowadzenie ewidencji powinno zapewnić wskazanie dnia, w którym 

wartość nabywanych przez te podmioty towarów z innych państw członkowskich 

przekroczy kwotę 50 000 zł, z uwzględnieniem wartości towarów określonych w art. 10 

ust. 3. 

11a. Podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 2, posiadający siedzibę działalności 

gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe 

miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju są obowiązani prowadzić ewidencję, na 

podstawie której można określić wartość świadczonych przez nich usług 

telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów 

niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe 

miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

Ewidencja powinna zapewnić wskazanie usługi, w związku ze świadczeniem której 

nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 28k ust. 2 pkt 3. 

11b. 
(68)

 Podatnicy, na rzecz których są przemieszczane towary z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju w procedurze magazynu 
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typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3a, są obowiązani prowadzić 

ewidencję tych towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 54a ust. 2 

rozporządzenia 282/2011. 

11c) 
(69)

 Podatnicy, którzy przemieszczają towary z terytorium kraju na terytorium państwa 

członkowskiego inne niż terytorium kraju w procedurze magazynu typu call-off stock, o 

której mowa w dziale II rozdziale 3b, są obowiązani prowadzić ewidencję tych towarów 

zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 54a ust. 1 rozporządzenia 282/2011. 

11d) 
(70)

 Podatnicy niebędący podatnikami, o których mowa w ust. 11b, oraz podatnicy 

podatku od wartości dodanej, prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są towary 

w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3a, są 

obowiązani prowadzić ewidencję towarów, dostępną dla organów podatkowych w 

miejscu prowadzenia magazynu. 

11e. 
(71)

 Ewidencja, o której mowa w ust. 11d, zawiera następujące dane: 

1)   numer identyfikacyjny podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczającego 

towary w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II 

rozdziale 3a, jeżeli prowadzącym magazyn jest podatnik; 

2)   numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 3, a w przypadku 

podatnika zastępującego - numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 13c pkt 3; 

3)   opis i ilość towarów wprowadzonych do magazynu oraz datę ich wprowadzenia; 

4)   opis i ilość towarów wyprowadzonych z magazynu oraz datę ich wyprowadzenia; 

5)   opis i ilość towarów zniszczonych, utraconych lub skradzionych oraz datę 

zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów, które uprzednio zostały wprowadzone do 

magazynu, a jeżeli określenie takiej daty nie jest możliwe - datę stwierdzenia ich 

zniszczenia lub braku. 

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

rozporządzenia, szczegółowe dane, jakie powinny zawierać prowadzone przez podatnika 

ewidencje, o których mowa w ust. 9 i 10, a także wzory tych ewidencji, uwzględniając: 

1)   specyfikę wykonywania czynności, których przedmiotem są przemieszczane towary 

objęte obowiązkiem ewidencyjnym; 

2)   konieczność zapewnienia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie 

prawidłowości rozliczenia podatku. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze 

rozporządzenia, niektóre grupy podatników będących osobami fizycznymi z prowadzenia 
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ewidencji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką wykonywanej 

przez tych podatników działalności, a dodatkowo jeżeli w związku z wykonywanymi 

przez nich czynnościami naczelnik urzędu skarbowego otrzymuje dokumenty 

umożliwiające prawidłowe określenie osiąganego przez tych podatników obrotu. 

14. 
(72)

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

szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych 

w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia 

prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ 

podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub 

narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia 

przez podatników ewidencji. 

Art. 113. 

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość 

sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. 

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: 

1)   wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium 

kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; 

2)   odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku 

na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z 

wyjątkiem: 

a)  transakcji związanych z nieruchomościami, 

b)  usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, 

c)  usług ubezpieczeniowych 

–  jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; 

3)   odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są 

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych podlegających amortyzacji. 

3. (uchylony). 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w 

ust. 1 i 9 pod warunkiem [pisemnego zawiadomienia] <zawiadomienia na piśmie> o tym 

zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują 

ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego 
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wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od 

pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności. 

5. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o 

której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono 

tę kwotę. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie 

roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana 

przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej 

działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1. 

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w 

proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku 

podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, 

którą przekroczono tę kwotę. 

10a. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o 

których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania 

niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania 

do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, 

przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione. 

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego 

zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym 

utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze 

zwolnienia określonego w ust. 1. 

11a. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który 

przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku 

lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie 

czynności, o których mowa w art. 5. 

12. W przypadku gdy między podatnikiem, o którym mowa w ust. 1 lub 9, a kontrahentem 

istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który wpływa na wykazywaną przez 

podatnika w transakcjach z tym kontrahentem wartość sprzedaży w ten sposób, że jest ona 
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niższa niż wartość rynkowa, dla określenia momentu utraty mocy zwolnienia od podatku, 

o którym mowa w ust. 5 i 10, uwzględnia się wartość rynkową tych transakcji. 

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników: 

1)   dokonujących dostaw: 

a)  towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, 

b)  towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym, z wyjątkiem: 

–   energii elektrycznej (CN 2716 00 00), 

–  wyrobów tytoniowych, 

–  samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez 

podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych 

podlegających amortyzacji, 

c)  budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 

pkt 10 lit. a i b, 

d)  terenów budowlanych, 

e)  nowych środków transportu, 

f)   następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej 

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej 

liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy 

włącznie: 

–  preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), 

–  komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), 

–  urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

(PKWiU 27), 

–  maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28), 

g)   hurtowych i detalicznych części do: 

–  pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3), 

–  motocykli (PKWiU 45.4); 

2)   świadczących usługi: 

a)  prawnicze, 
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b)  w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i 

hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze 

sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, 

c)  jubilerskie, 

d)   ściągania długów, w tym factoringu; 

3)   nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. 

14. (uchylony). 

Art. 114. 

1. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów 

osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w 

formie ryczałtu według stawki 3%, po uprzednim [pisemnym zawiadomieniu] 

<zawiadomieniu na piśmie>naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca 

miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. 

2. Przy opodatkowaniu usług w formie ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 

przepisu art. 86. 

3. W zakresie usług, o których mowa w ust. 1, opodatkowanych w formie ryczałtu podatnik 

składa w terminie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, skróconą deklarację podatkową. 

Przepisy art. 99 ust. 7a i 7b stosuje się odpowiednio. 

4. Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy 

opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim 

[pisemnym zawiadomieniu] <zawiadomieniu na piśmie> naczelnika urzędu skarbowego, 

w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał 

się w formie ryczałtu. 

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

deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej 

wypełnienia, uwzględniając termin i miejsce składania deklaracji podatkowej. 

6. (uchylony). 

Art. 116. 

1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika 

ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych 

produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. 

2. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura 

VAT RR" i zawierać co najmniej: 
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1)   imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; 

2)   numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; 

3)    (uchylony); 

4)   datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury; 

5)   nazwy nabytych produktów rolnych; 

6)   jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub 

jakości tych produktów; 

7)   cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu 

podatku; 

8)   wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; 

9)   stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku; 

10)  kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych; 

11)  wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku; 

12)  kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną 

cyfrowo i słownie; 

13)  czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub 

podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. 

3. Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w 

brzmieniu: 

"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług 

na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.". 

3a. Faktura VAT RR może być, za zgodą dostawcy, wystawiana, podpisywana i przesyłana w 

formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi podpisami lub podpisami 

osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR w formie 

elektronicznej, określonymi w ust. 2 pkt 13, faktura powinna być opatrzona, odpowiednio 

przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przez przekazanie 

dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się jej przesłanie w formie elektronicznej. 

4. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. 

Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać 

elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu 

umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego 
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oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest 

przekazywany nabywcy. 

4a. Oświadczenie określone w ust. 4 może być wystawiane, podpisywane i przesyłane w 

formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnym podpisem składającego 

oświadczenie w formie elektronicznej, określonym w ust. 4, dokument powinien być 

opatrzony przez składającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Przez przekazanie nabywcy oryginału oświadczenia rozumie się jego przesłanie w formie 

elektronicznej. 

5. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 

składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, informuje o tym niezwłocznie 

nabywcę. 

6. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w 

którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że: 

1)   nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; 

2)    zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego 

zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem; 

3)   w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne 

zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych 

produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane 

identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty. 

7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji przekazania środków 

finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, jeżeli dyspozycja 

ta została zrealizowana. 

8. Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę 

między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i 

usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych. 

9. Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa 

w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych 

rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika 

nabywającego te produkty, pod warunkiem że: 
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1)    zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a 

na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne 

dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; 

[2)   raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.] 

<2) raty i pożyczki wynikają z umów sporządzonych na piśmie.> 

9a. Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa 

w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń 

Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych). 

9b. Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w 

formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku 

gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu 

ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów 

rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie 

produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty 

potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. 

10. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie 

oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym 

wystawiono fakturę. Obowiązek ten obejmuje również faktury VAT RR i oświadczenia 

wystawione w formie elektronicznej. 

Art. 127. 

1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu 

towarów u podatników, zwanych dalej "sprzedawcami", którzy: 

1)   są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz 

2)    prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz 

3)   zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o 

których mowa w ust. 8. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu 

podatku podróżnemu. 

3. Sprzedawcami nie mogą być podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9. 

4. Sprzedawcy są obowiązani: 

1)   poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami; 
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2)   zapewnić podróżnym [pisemną] <sporządzoną na piśmie>  informację o zasadach 

zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; 

3)   oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu 

w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku; 

4)   poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący 

u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o 

zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów. 

5. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez 

podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w 

art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub 

polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. 

6. 
(75)

 Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 

126 ust. 1, wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego 

sprzedawcy. 

7. 
(76)

 (uchylony). 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o 

którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że podmioty te: 

1)   są co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie 

zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, zarejestrowanymi podatnikami podatku; 

2)   zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia 

działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym; 

3)   co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie 

zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach 

stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

4)   (uchylony); 

5)   złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł w formie: 

a)  depozytu pieniężnego, 

b)  gwarancji bankowych, 

c)  obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu; 

6)   uzyskały od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenie stwierdzające 

spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1-5. 
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9. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 8 pkt 5, jest utrzymywana przez cały okres 

działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5, i podlega zwrotowi po zakończeniu 

działalności związanej ze zwrotem podatku. 

10. Podmiotem, o którym mowa w ust. 8, dokonującym zwrotu podatku może być wyłącznie 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. 

11. Członkami władz spółek wymienionych w ust. 10 nie mogą być osoby karane za 

przestępstwa skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej. 

11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata. 

11b. Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku 

gdy podmioty posiadały zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 

lub zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uregulowały te 

zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od dnia powstania tych 

zaległości. 

11c. Przepisy ust. 8-11b stosuje się odpowiednio do podmiotów, które uzyskały 

zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, i które przed upływem okresu, na który 

zostało ono wydane, ponownie składają wniosek o wydanie zaświadczenia na następny 

okres, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, musi być spełniony w 

odniesieniu do okresu od dnia wydania zaświadczenia do dnia poprzedzającego ponowne 

złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia. 

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

przyjmowania kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 8 pkt 5, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowego udokumentowania przyjęcia kaucji. 

 

 

U S T A W A  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 686)   

Art. 41. 

1. W przypadku likwidacji programu z przyczyn, o których mowa w art. 40 ust. 1, 

pracodawca jest obowiązany przedstawić reprezentacji pracowników ofertę zawierającą 

projekt umowy z nową instytucją finansową lub statut funduszu emerytalnego, do którego 

zamierza przystąpić, oraz propozycję zmiany umowy zakładowej. 
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2. Jeżeli w okresie 2 miesięcy od przedstawienia przez pracodawcę reprezentacji 

pracowników oferty, o której mowa w ust. 1, nie zostanie wyrażona przez tę reprezentację 

zgoda na dokonanie zmiany umowy zakładowej, pracodawca, przedstawiając dokumenty 

potwierdzające złożenie propozycji zmiany umowy zakładowej, składa do organu nadzoru 

wniosek o wydanie decyzji o wykreśleniu programu z rejestru programów. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2, pracodawca lub likwidator pracodawcy 

jest obowiązany do złożenia do organu nadzoru wniosku o wydanie decyzji o wykreśleniu 

programu z rejestru programów, przedstawiając dokumenty potwierdzające zaistnienie 

przyczyn likwidacji programu. 

[4. Po uzyskaniu decyzji o wykreśleniu programu z rejestru programów odpowiednio 

pracodawca, syndyk lub likwidator pracodawcy przekazuje uczestnikom, za 

potwierdzeniem lub przesyłką poleconą, informację o likwidacji programu, 

powiadamiając ich jednocześnie o terminie, od którego zaprzestano naliczać, pobierać i 

odprowadzać składki, oraz o przyczynach likwidacji programu i o czynnościach, które 

podjęto zgodnie z przepisami prawa.] 

<4. Po uzyskaniu decyzji o wykreśleniu programu z rejestru programów odpowiednio 

pracodawca, syndyk lub likwidator pracodawcy przekazuje uczestnikom, za 

potwierdzeniem, przesyłką poleconą albo na adres do doręczeń elektronicznych, 

o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …), informację o likwidacji programu, powiadamiając 

ich jednocześnie o terminie, od którego zaprzestano naliczać, pobierać 

i odprowadzać składki, oraz o przyczynach likwidacji programu i o czynnościach, 

które podjęto zgodnie z przepisami prawa.> 

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera ponadto wezwanie uczestnika do wskazania 

odpowiednio pracodawcy, likwidatorowi lub zarządzającemu rachunku, na który ma 

zostać dokonana wypłata transferowa, oraz pouczenie uczestnika, że w przypadku 

niepodania tego rachunku, w terminie określonym w umowie zakładowej, nastąpi zwrot, o 

którym mowa w art. 44 ust. 1, oraz o konsekwencjach finansowych tego zwrotu. 

6. Termin wskazania przez uczestnika rachunku, o którym mowa w ust. 5, określony w 

umowie zakładowej, nie może być krótszy niż miesiąc od dnia otrzymania przez 

uczestnika informacji, o której mowa w ust. 4. 
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7. Obowiązek pracodawcy, syndyka lub likwidatora pracodawcy, o którym mowa w ust. 4, 

uważa się za zrealizowany, także jeżeli uczestnik dwukrotnie nie podejmie przesyłki 

poleconej. 

 

 

U S T A W A   27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695)   

 

Art. 54i. 

1. Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, w 

terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych 

informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania. 

[2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie 

zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 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).] 

<2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie 

w przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem 

decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …) 

albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. …).> 

 

 

U S T A W A 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284)    

 

Art. 75. 

1. Obrońcą obwinionego może być osoba uprawniona do obrony zgodnie z przepisami prawa 

o adwokaturze, osoba uprawniona do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z przepisami 
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o radcach prawnych albo inna osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

upoważniona przez obwinionego. 

[2. Obwiniony może udzielić upoważnienia do obrony na piśmie lub ustnie do protokołu.] 

<2. Obwiniony może udzielić upoważnienia do obrony na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, w postaci elektronicznej lub ustnie do protokołu.> 

2a. Obrońca dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

Adwokat lub radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im 

upoważnienia do obrony oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich 

umocowanie. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych mogą w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia odpisu. 

2b. Jeżeli odpis upoważnienia do obrony lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w postaci elektronicznej, ich uwierzytelnienia, 

o którym mowa w ust. 2a, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Odpisy upoważnienia 

do obrony lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie 

uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i …).> 

3. Obrońca może podejmować wszystkie czynności określone dla obwinionego oraz 

przysługują mu wszystkie prawa określone dla obwinionego, a jego udział w 

postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim obwinionego. Obrońca może 

podejmować czynności jedynie na korzyść obwinionego. 

4. Obrońca może bronić kilku obwinionych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności. 

 

Art. 174. 

[1. Zawiadomienie, wniosek o ukaranie, jak również środek zaskarżenia składa się na piśmie. 

Wyjaśnienia oraz oświadczenia składa się na piśmie albo wnosi ustnie do protokołu.] 

<1. Zawiadomienie, wniosek o ukaranie, jak również środek zaskarżenia składa się na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Wyjaśnienia 

oraz oświadczenia składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 

w postaci elektronicznej albo wnosi ustnie do protokołu.> 
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<1a. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. 

Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.> 

2. Pismo lub oświadczenie wniesione do protokołu poza rozprawą powinno być podpisane 

przez wnoszącego, a protokół również przez osobę, która go sporządziła. 

<3. W przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w postaci elektronicznej, wnosi się je 

na adresy do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), zwane dalej 

„adresami do doręczeń elektronicznych”, podmiotów obsługujących organy właściwe 

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponadto musi zawierać 

adres do doręczeń elektronicznych oraz zostać podpisane przez stronę lub obrońcę 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym.> 

Art. 176. 

1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin. 

2. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 

terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. 

3. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051) lub złożono w 

polskim urzędzie konsularnym. 

<4. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane na adres 

do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał 

dowód otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych.> 

Art. 180. 

1. Wezwania, zawiadomienia, zarządzenia, postanowienia lub orzeczenia, od których daty 

doręczenia biegną terminy, zwane dalej "pismami", doręcza się przez operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jako 

przesyłki polecone, odpowiednio za potwierdzeniem odbioru <albo na adres do 

doręczeń elektronicznych> albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Pisma doręczane 

przez osoby, o których mowa w ust. 2, wydaje się za pokwitowaniem. 

2. Pisma mogą być doręczane przez osoby imiennie upoważnione przez: 
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1)   rzecznika dyscypliny; 

2)   Głównego Rzecznika; 

3)   przewodniczącego komisji orzekającej; 

4)   Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 

<Art. 180a. 

W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, pisma doręcza się na 

adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych, o której 

mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych. 

Art. 180b. 

W przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych doręczenie jest 

skuteczne, jeżeli zostanie wystawiony dowód otrzymania, o którym mowa w art. 40 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

 

Art. 181. 

1. Jeżeli adresatem pisma jest osoba: 

1)   wobec której rzecznik dyscypliny wszczął postępowanie wyjaśniające, 

2)   której przewodniczący przekazuje wniosek o ukaranie lub zawiadomienie o 

rozprawie, 

3)   która jest obrońcą obwinionego, niebędąca adwokatem lub radcą prawnym, 

4)   której dotyczy orzeczenie lub postanowienie, 

5)   której dotyczy wezwanie do uiszczenia kosztów postępowania lub kary pieniężnej 

[- doręczenia dokonuje się jej osobiście w mieszkaniu, z zastrzeżeniem art. 184.] 

<– doręczenia dokonuje się jej osobiście w mieszkaniu, z zastrzeżeniem art. 184, albo 

na adres do doręczeń elektronicznych.> 

2. W razie niemożności doręczenia pisma w mieszkaniu adresata, o którym mowa w ust. 1, 

pismo doręcza się w każdym miejscu, gdzie adresata się zastanie. 

 

Art. 182. 

Jeżeli adresatem pisma jest: 

1)   obrońca obwinionego, będący adwokatem lub radcą prawnym, 

2)   rzecznik dyscypliny, 

3)   Główny Rzecznik, 
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4)   przewodniczący komisji orzekającej, 

5)   Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej, 

6)   wezwany do odwołania ukaranego karą określoną w art. 31 ust. 1 pkt 4 z funkcji objętej 

zakazem 

[- pismo doręcza się pod adres wskazany przez nadawcę do rąk pracownika upoważnionego 

do odbioru korespondencji.] 

<– pismo doręcza się pod adres wskazany przez nadawcę do rąk pracownika 

upoważnionego do odbioru korespondencji albo na adres do doręczeń 

elektronicznych.> 

 

 

U S T A W A z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517)     

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   informatyczny nośnik danych - materiał lub urządzenie służące do zapisywania, 

przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej; 

2)   dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych 

uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym 

nośniku danych; 

3)   system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 

oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i 

odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego 

rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460); 

4)   środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 

2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2019 r. poz. 123 i 730); 

5)   rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące 

do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie 

odrębnych przepisów ustawowych; 
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6)   projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - określony w dokumentacji zespół 

czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowanie, rozbudowanie 

lub unowocześnienie systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań 

publicznych, zapewnienie utrzymania tego systemu lub opracowanie procedur 

realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną; 

7)   ponadsektorowy projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym 

zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości 

więcej niż jednego działu administracji rządowej; 

8)   sektorowy projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, 

którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości jednego działu 

administracji rządowej; 

9)   minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań 

organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny 

używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi 

systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz 

zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów; 

10)  minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz 

odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, 

takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia 

rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami 

publicznymi; 

11)  oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę 

danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi; 

12)  testy akceptacyjne - udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do 

systemu teleinformatycznego i powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych 

wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycznego 

na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia 

oprogramowania interfejsowego; 

13)  elektroniczna platforma usług administracji publicznej - system teleinformatyczny, w 

którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w 

sieci Internet; 
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14)  
(1)

 profil zaufany - środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych 

identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, która posiada pełną albo ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 

20c albo art. 20ca; 

14a)   podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są 

zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierający: 

a)  dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej 

wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, obejmujące: 

–  imię (imiona), 

–  nazwisko, 

–  numer PESEL, 

b)  identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, 

c)  czas jego złożenia; 

14b)   profil osobisty - środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653, 

730 i 2294); 

15)   (uchylony); 

16)   (uchylony); 

[17)  elektroniczna skrzynka podawcza - dostępny publicznie środek komunikacji 

elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu 

publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego;] 

18)  interoperacyjność - zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów 

teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia 

wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia 

informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą 

wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów 

teleinformatycznych; 

19)  neutralność technologiczna - zasada równego traktowania przez władze publiczne 

technologii teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w 

tym zapobiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i 

modyfikacji eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu 

konkurencyjnych produktów i rozwiązań; 
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[20)  urzędowe poświadczenie odbioru - dane elektroniczne powiązane z dokumentem 

elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w 

sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, 

określające: 

a)  pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub 

który doręcza dokument, 

b)  datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do 

systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego - w odniesieniu do dokumentu 

doręczanego podmiotowi publicznemu, 

c)  datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z 

użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 - w odniesieniu do 

dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny, 

d)  datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru;] 

21)  Krajowe Ramy Interoperacyjności - zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych 

oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i 

rejestrów publicznych; 

22)  użytkownik - osobę fizyczną korzystającą z systemów teleinformatycznych; 

23)  katalog usług - rejestr, udostępniony na elektronicznej platformie usług administracji 

publicznej, zawierający informacje o usługach udostępnianych przez podmioty publiczne; 

24)  wzór dokumentu elektronicznego - zbiór danych określających zestaw, sposób 

oznaczania oraz wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu 

elektronicznego, a także mogących określać sposób zapisu danych dla wskazanych 

elementów oraz kolejność i sposób wyświetlania na ekranie lub drukowania 

poszczególnych elementów (wizualizacji); 

25)   formularz elektroniczny - oprogramowanie służące do przygotowania i wygenerowania 

dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu 

elektronicznego, mogące stanowić część usługi udostępnionej na ePUAP lub w innym 

systemie teleinformatycznym; 

26)   zakres użytkowy dokumentu elektronicznego - dane zawarte w dokumencie 

elektronicznym niezbędne do załatwienia określonego rodzaju spraw za pośrednictwem 

usługi udostępnionej na ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym; 

27)  autoryzacja - przydzielenie osobie fizycznej lub prawnej, uprawnień w systemie 

teleinformatycznym po jej pozytywnym uwierzytelnieniu lub potwierdzenie woli 
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realizacji czynności w postaci elektronicznej przez uwierzytelnionego użytkownika za 

pomocą dodatkowych danych. 

Art. 16. 

1. Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest 

obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej 

przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw 

należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub 

środki komunikacji elektronicznej. 

[1a. Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy 

określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, 

oraz zapewnia jej obsługę. 

1b. Podmiot publiczny, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia elektronicznej skrzynki 

podawczej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informację o jej 

adresie.] 

2. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić wymianę 

informacji w postaci elektronicznej: 

1)   z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne 

wymagania dla systemów teleinformatycznych; 

2)   zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej. 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym 

reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej, 

2)   formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez 

adresatów, 

3)   sposób sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych,] 

4)   sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki 

bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów 

- uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany danych w 

postaci elektronicznej oraz potrzebę usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów 

między podmiotami publicznymi. 
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Art. 19a. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie ePUAP. 

[1a. Minister właściwy do spraw informatyzacji zamieszcza na ePUAP informację o adresach 

elektronicznych skrzynek podawczych udostępnionych przez podmioty publiczne.] 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych użytkowników 

ePUAP. 

2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek banku krajowego lub innego 

przedsiębiorcy, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystywanie do identyfikacji i 

uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do 

uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego 

przedsiębiorcy, po spełnieniu przez bank krajowy lub innego przedsiębiorcę warunków, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji może sprawdzać, czy bank krajowy lub inny 

przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, spełnia warunki, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 3. 

2c. Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa zgodę, o której mowa w ust. 2a, w 

przypadku gdy bank krajowy lub inny przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

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

1)   zakres i warunki korzystania z ePUAP, 

2)   sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy wykorzystaniu środków 

identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy, 

3)   warunki organizacyjne i techniczne nieodpłatnego wykorzystywania do identyfikacji i 

uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do 

uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego 

przedsiębiorcy, 

4)   sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 

- z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań publicznych drogą 

elektroniczną oraz zasad przetwarzania danych osobowych. 
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U S T A W A  z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1400) 

Art. 36. 

[1. Wyniki kontroli zamieszcza się w protokole kontroli sporządzonym w trzech 

egzemplarzach, z których dwa doręcza się kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia 

przekazania mu informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4. Protokoły doręcza się 

kontrolowanemu bezpośrednio lub za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1041), przekazywanym następnie nadawcy przez tego operatora.] 

<1. Wyniki kontroli zamieszcza się w protokole kontroli. Protokół kontroli w postaci 

papierowej sporządza się w trzech egzemplarzach. Protokół kontroli utrwalony w 

postaci elektronicznej albo dwa egzemplarze protokołu kontroli sporządzanego 

w postaci papierowej doręcza się kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia 

przekazania mu informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4. Protokół kontroli 

utrwalony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym kontrolera oraz osoby 

kontrolowanej lub osoby upoważnionej przez kontrolowanego. Protokoły kontroli 

doręcza się kontrolowanemu bezpośrednio, za pokwitowaniem przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i ...) albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …).> 

2. Protokół kontroli podpisują kontroler oraz kontrolowany lub osoba upoważniona przez 

kontrolowanego. Przepis art. 33 ust. 4 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 

[2a. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona parafuje również każdą stronę 

jednego z otrzymanych egzemplarzy protokołu, a następnie doręcza ten egzemplarz 

Komisji, na zasadach i w trybie określonych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania protokołu, z zastrzeżeniem ust. 2b-2d.] 

<2a. W przypadku doręczenia egzemplarzy protokołu sporządzonego w postaci 

papierowej kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona dodatkowo parafuje 

każdą stronę jednego z otrzymanych egzemplarzy protokołu, a następnie doręcza ten 

egzemplarz Komisji bezpośrednio lub za pokwitowaniem przez operatora 
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wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, z zastrzeżeniem ust. 2b–2d.> 

2b. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu 

kontroli, wyjaśniając na piśmie przyczyny odmowy. Po bezskutecznym upływie terminu, 

o którym mowa w ust. 2a, odmowę podpisania protokołu kontroli uważa się za dokonaną 

z upływem ostatniego dnia tego terminu, chyba że kontrolowany zgłosi zastrzeżenia do 

protokołu kontroli. 

2c. Kontroler umieszcza na egzemplarzu protokołu kontroli, który otrzymuje Komisja, 

wzmiankę o odmowie jego podpisania, załączając wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2b, 

jeżeli zostały złożone. 

2d. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania zaleceń, 

o których mowa w ust. 5 i 6, o czym zarządzający kontrolę pisemnie informuje 

kontrolowanego. 

3. Kontrolowany ma prawo przedstawienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu 

kontroli. Zastrzeżenia doręcza się na piśmie Przewodniczącemu Komisji, w sposób 

określony w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

4. W przypadku gdy Przewodniczący Komisji: 

1)   uwzględnia zastrzeżenia kontrolowanego - dokonuje się zmiany protokołu w 

niezbędnym zakresie w formie pisemnego aneksu, który doręcza się kontrolowanemu 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń, przy czym przepisy ust. 1 i 2 

stosuje się odpowiednio; 

2)   nie uwzględnia zastrzeżeń kontrolowanego - doręcza się kontrolowanemu pisemne 

stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

5. Wraz z aneksem lub stanowiskiem, o których mowa w ust. 4, albo po bezskutecznym 

upływie terminu do przedstawienia zastrzeżeń, Przewodniczący Komisji może wydać 

zalecenia usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie 

wyników kontroli, zwane dalej "zaleceniami", w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia 

otrzymania tych zaleceń, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5a. Kontroler, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń do protokołu kontroli, może 

dokonywać sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w protokole kontroli. 

Zarządzający kontrolę informuje kontrolowanego pisemnie o dokonanych 

sprostowaniach. 
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6. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub 

interes inwestorów, Przewodniczący Komisji może wydać zalecenia nawet przed 

zakończeniem kontroli, wyznaczając kontrolowanemu termin do usunięcia 

nieprawidłowości krótszy niż 14 dni. O wydaniu zaleceń w tym trybie zamieszcza się 

wzmiankę w protokole kontroli. 

7. Bieg terminu do usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości wskazanych w 

zaleceniach rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania tych zaleceń. 

8. Kontrolowany, niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po upływie terminu do 

usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach, przekazuje Komisji informację o 

sposobie ich uwzględnienia, wskazując szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

[9. Terminy, o których mowa w ust. 1, ust. 2a, ust. 3-5, ust. 5a i ust. 8, uważa się za 

zachowane, jeżeli przed ich upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe.] 

<9. Terminy, o których mowa w ust. 1, 2a, 3–5a i 8, uważa się za zachowane, jeżeli przed 

ich upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

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

wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

 

 

U S T A W A z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 89, 284, 288 i 568)     

[Art. 110zzg. 

1. Doręczanie przez Komisję pism w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na 

podstawie przepisów niniejszego oddziału może następować za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) na adres poczty 

elektronicznej podany uprzednio Komisji przez dom maklerski. Do tych postępowań 

przepisu art. 39
1
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 
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2. Dom maklerski, podejmując działalność, obowiązany jest w terminie 14 dni przekazać 

Komisji adres poczty elektronicznej do doręczeń w postępowaniach, o których mowa w 

ust. 1 zdanie pierwsze. W tym samym terminie dom maklerski obowiązany jest zapewnić 

sobie możliwość identyfikacji pod adresem elektronicznej skrzynki podawczej w systemie 

teleinformatycznym Komisji oraz podpisywania urzędowych poświadczeń odbioru w 

sposób wskazany w art. 20a 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). 

3. Dom maklerski, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia Komisję o zmianie adresu poczty 

elektronicznej, o którym mowa w ust. 1. W razie niedopełnienia tego obowiązku, 

doręczenie pisma na wcześniej podany adres poczty elektronicznej ma skutek prawny. Do 

postępowań, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, przepisu art. 41 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez dom maklerski, o którym mowa w ust. 1, 

pełnomocnictwo powinno określać adres poczty elektronicznej do doręczeń. W przypadku 

braku wyznaczenia adresu poczty elektronicznej do doręczeń w pełnomocnictwie 

doręczenie pisma na adres poczty elektronicznej domu maklerskiego, który ustanowił 

pełnomocnika, ma skutek prawny. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej 

określonego w pełnomocnictwie przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o którym 

mowa w art. 46 § 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 2 dni, licząc od dnia 

wysłania zawiadomienia, o którym mowa w art. 46 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego.] 

 

<Art. 110zzg. 

1. Doręczanie przez Komisję pism w postępowaniach administracyjnych prowadzonych 

na podstawie przepisów niniejszego oddziału następuje na adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), domu maklerskiego wpisany do 

bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy. 

2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika pełnomocnictwo powinno określać adres 

do doręczeń elektronicznych pełnomocnika wpisany do bazy adresów 
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elektronicznych. W przypadku braku podania adresu do doręczeń elektronicznych 

w pełnomocnictwie doręczenie pisma na adres do doręczeń elektronicznych domu 

maklerskiego wpisany do bazy adresów elektronicznych, który ustanowił 

pełnomocnika, ma skutek prawny. 

3. W przypadku nieodebrania pisma doręczanego na adres do doręczeń elektronicznych 

wpisany do bazy adresów elektronicznych doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie 2 dni roboczych, licząc od dnia wystawienia dowodu wysłania, o którym 

mowa w art. 39 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych.> 

 

 

U S T A W A  z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1921 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1610)    

 

<Art. 3a. 

Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. ...), nie stosuje się: 

1) w sprawach dotyczących przyjęcia do służby albo pracy w CBA; 

2) w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy CBA; 

3) w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników CBA; 

4) w sprawach wynikających ze stosunku służbowego byłych funkcjonariuszy CBA; 

5) w sprawach wynikających ze stosunku pracy byłych pracowników CBA; 

6) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej 

mogłaby wpłynąć negatywnie na sposób realizacji zadań CBA.> 

 

<Art. 46b. 

Do dokonywanych w toku kontroli doręczeń i wezwań, a także obliczania terminów, w 

zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 

695, 1298 i …).> 
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U S T A W A z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687) 

 

<Art. 12a. 

Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. ...), nie stosuje się: 

1) w sprawach dotyczących przyjęcia do służby albo pracy w SKW i SWW; 

2) w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy SKW i SWW 

oraz żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w SKW i SWW; 

3) w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników SKW i SWW; 

4) w sprawach wynikających ze stosunku służbowego byłych funkcjonariuszy SKW i 

SWW oraz byłych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w 

SKW i SWW; 

5) w sprawach wynikających ze stosunku pracy byłych pracowników SKW oraz SWW; 

6) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej 

mogłoby wpłynąć negatywnie na sposób realizacji zadań SKW lub SWW.> 

 

 

U S T A W A z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

617) 

Art. 7. 

[1. Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu 

wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty.] 

<1. Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej złożony na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, po 

przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych 

i uiszczeniu należnej opłaty.> 

2. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych są 

wydawane bez pobierania opłat. 

3. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych. 
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Art. 13. 

1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem 

następujących przypadków: 

[1)   wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice 

lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez 

sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez 

sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub 

notariusza;] 

<1) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają 

rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub 

ustanowionych przez sąd opiekunów;> 

2)   wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej 

całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej 

pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd. 

2. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom, o których mowa w 

ust. 1, jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, oraz osoby 

ubezwłasnowolnionej całkowicie. 

3. (uchylony). 

4. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wymagana obecność osoby małoletniej oraz 

osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. 

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu 

konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie 

wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby 

ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może odstąpić od wymogu 

osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu. 

 

Art. 14. 

[1. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda 

obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub 

notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony 

władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności 
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stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie 

dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.] 

<1. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana zgoda 

obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został 

pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.> 

<1a. Zgoda, o której mowa w ust. 1, składana jest na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym i poświadczona za zgodność 

podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. 

1b. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może być również złożona na piśmie utrwalonym w 

postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

1c. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody 

jednego z nich zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie 

sądu rodzinnego. 

1d. Zgoda, o której mowa w ust. 1, zawiera:  

1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku 

numeru PESEL – datę urodzenia, oraz serię i numer ważnego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość osoby wyrażającej zgodę;  

2) imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a w razie braku 

numeru PESEL – datę urodzenia osoby małoletniej, której dotyczy wniosek o 

wydanie dokumentu paszportowego.> 

2. Jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, 

dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, 

o ile przemawia za tym dobro małoletniego. 

3. W przypadku gdy małoletni przebywa za granicą bez opieki rodziców, paszport 

tymczasowy może być wydany bez ich zgody. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów 

małoletniego. 

[Art. 54d. 

W trybie jednostkowym z centralnej ewidencji minister właściwy do spraw informatyzacji 

udostępnia dane dotyczące dokumentu lub jego posiadacza z wyłączeniem danych 

biometrycznych w postaci odcisków palców, na jednorazowy wniosek podmiotów, o których 
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mowa w art. 54a, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.] 

 

<Art. 54d. 

W trybie jednostkowym z centralnej ewidencji minister właściwy do spraw 

informatyzacji udostępnia dane dotyczące dokumentu lub jego posiadacza, 

z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, na jednorazowy 

wniosek podmiotów, o których mowa w art. 54a, złożony na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, lub na piśmie utrwalonym 

w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

 

Art. 54e. 

1. Organy paszportowe udostępniają dokumentację, o której mowa w art. 53 ust. 1, znajdującą 

się w ich posiadaniu. 

2. Dokumentację paszportową, o której mowa w art. 53 ust. 1, udostępnia się na uzasadniony 

wniosek złożony przez osobę, której ta dokumentacja dotyczy albo przez podmiot, o 

którym mowa w art. 54a, jeżeli uzyskanie danych przez ten podmiot jest uzasadnione 

zakresem wykonywanych zadań określonych w ustawach szczególnych. 

<2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub na piśmie utrwalonym 

w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

3. Dokumentację paszportową udostępnia się nieodpłatnie. 

 

Art. 54f. 

[1. Organy paszportowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, złożony w formie pisemnej 

lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis danych dotyczących tej 

osoby przetwarzanych w prowadzonych przez nie ewidencjach paszportowych, z 

wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców.] 

<1. Organy paszportowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, wydają zaświadczenie 

zawierające pełny odpis danych dotyczących tej osoby, przetwarzanych 
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w prowadzonych przez nie ewidencjach paszportowych, z wyłączeniem danych 

biometrycznych w postaci odcisków palców.> 

<1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub na piśmie utrwalonym 

w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

[2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej 

lub w formie dokumentu elektronicznego, który podlega przekazaniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu 

elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.] 

<2. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub na 

piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

3. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 54g. 

[1. Organ paszportowy udostępnia z ewidencji paszportowej dane dotyczące dokumentu lub 

jego posiadacza, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, na 

jednorazowy wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 54a, złożony w formie pisemnej lub 

w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.] 

<1. Organ paszportowy udostępnia z ewidencji paszportowej dane dotyczące dokumentu 

lub jego posiadacza, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków 

palców, na jednorazowy wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 54a, złożony na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub 

na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

2. W trybie, o którym mowa w ust. 1, dane udostępnia się nieodpłatnie. 
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U S T A W A  z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 242)   

Art. 17. 

1. Osobę, której przyznano licencję doradcy restrukturyzacyjnego, oraz osobę posiadającą 

decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy restrukturyzacyjnego, 

wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób posiadających 

licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje: 

1)   imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia; 

2)   numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie 

posiadają; 

3)   numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku osoby posiadającej decyzję o 

uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy restrukturyzacyjnego, wydaną 

na podstawie odrębnych przepisów - numer decyzji i datę jej wydania; 

4)   informację o przyznaniu tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i datę 

jego przyznania; 

[5)   adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;] 

<5) adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy;> 

6)   sygnatury spraw restrukturyzacyjnych i spraw upadłościowych z nazwą sądu 

prowadzącego postępowanie, w których osoba posiadająca licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego pełni lub pełniła funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka oraz w 

których spółka handlowa, w której osoba posiadająca licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego jest lub była wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za 

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkiem 

zarządu reprezentującym spółkę, pełni lub pełniła funkcję nadzorcy, zarządcy lub 

syndyka, z zaznaczeniem spraw prawomocnie ukończonych. 

2a. Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego może również 

obejmować przedstawione przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego 

informacje o jej dodatkowych kwalifikacjach, istotnych dla wykonywania czynności, o 

których mowa w art. 2 ust. 1. 
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3. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest obowiązana zgłaszać zmiany 

danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego w terminie 30 dni od daty ich powstania. 

3a. Minister Sprawiedliwości udostępnia listę osób posiadających licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

Nie udostępnia się informacji o dacie i miejscu urodzenia osoby posiadającej licencję 

doradcy restrukturyzacyjnego oraz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Lista oraz informacje o dokonywanych w niej zmianach są przekazywane prezesom sądów 

okręgowych. 

<Art. 17b. 

1. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, wykonująca zawód 

obowiązana jest posiadać adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa 

w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, 

wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy. 

2. Minister Sprawiedliwości występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji 

o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych 

w przypadku cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego albo zawieszenia praw 

wynikających z licencji.> 

 

 

U S T A W A z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 707)     

Art. 8. 

1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które 

zrodzą się z tego małżeństwa. 

2. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie 

dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z 

rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności 

prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany 

nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także 

wyrażenie zgody przez dziecko. 

3. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić 

się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. 
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[4. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie 

poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą 

wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu 

stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie 

poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą 

wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<4. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście do protokołu przed 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, poświadczonym za 

zgodność podpisu przez notariusza. Dzieci zamieszkałe poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście do protokołu przed 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, poświadczonym za 

zgodność podpisu przez notariusza lub na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Osoby zamieszkałe poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

U S T A W A z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722)    

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, 

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby 

nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

1a)  wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do 

ustawy; 
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1b)  wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 

21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 

lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00; 

2)   terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 

52 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym 

że: 

a)  nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego: 

–  Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem ust. 2, 

–  francuskich terytoriów, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, 

–  Wysp Alandzkich, 

–  Wysp Normandzkich, 

–  terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, 

–  wyspy Helgoland, 

–  obszaru Buesingen, 

–  Ceuty, 

–  Melilli, 

–  Livigno, 

–  Campione d'Italia, 

–  włoskich wód jeziora Lugano, 

b)  przemieszczanie wyrobów akcyzowych: 

–  mające początek w Księstwie Monako lub z przeznaczeniem dla Księstwa Monako 

uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Francuskiej lub z 

przeznaczeniem dla Republiki Francuskiej, 

–  mające początek w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub z przeznaczeniem 

dla Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) uznaje się za przemieszczanie 

mające początek w Republice Federalnej Niemiec lub z przeznaczeniem dla 

Republiki Federalnej Niemiec, 

–  mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 
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Irlandii Północnej lub z przeznaczeniem dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, 

–  mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Republice Włoskiej lub z przeznaczeniem dla 

Republiki Włoskiej, 

–  mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub z przeznaczeniem dla 

suwerennych stref Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

Akrotiri i Dhekelia uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice 

Cypryjskiej lub z przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej; 

4)   terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich; 

5)   terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej; 

6)   eksport - wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium 

kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez organ celny, o którym 

mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3-4 rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2447", na 

podstawie informacji uzyskanych od właściwego organu celnego stosownie do art. 

329 tego rozporządzenia; 

7)   import - przywóz: 

a)  samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, 

b)  wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: 

–  jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną objęte 

procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego 

obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a także nie 

zostaną objęte czasowym składowaniem, 

–  jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub została 

zamknięta procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, 

wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą 

wyroby te były objęte, i powstał dług celny; 
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8)   dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; 

9)   nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju; 

10)   skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, 

magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z 

którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest 

określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego; 

11)  podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego; 

12)  procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, 

magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w 

trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie 

powstaje zobowiązanie podatkowe; 

13)  zarejestrowany odbiorca - podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie 

wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów 

akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio 

"zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca" 

albo "zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca"; 

14)  (uchylony); 

14a)  zarejestrowany wysyłający - podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie 

importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

15)  e-AD - elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza 

się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

15a)  dokument zastępujący e-AD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się 

wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy 

System jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD; 
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16)  uproszczony dokument towarzyszący - dokument, na podstawie którego 

przemieszcza się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol 

etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu 

etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 

1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu 

etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 

23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, 

str. 249, z późn. zm.); 

17)  znaki akcyzy - znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających 

obowiązkowi oznaczania, obejmujące: 

a)  podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej 

wartość podatkowych znaków akcyzy, 

b)  legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu 

obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do 

przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży; 

18)   faktura - fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług zawierającą 

dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby) i miary nabywanych 

wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych; 

18a)   (uchylony); 

18b)   e-DD - elektroniczny dokument, na podstawie którego przemieszcza się na 

terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe 

wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie; 

18c)   dokument zastępujący e-DD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się na 

terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe 

wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, zawierający takie same dane jak e-DD, stosowany, gdy 

System jest niedostępny; 
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19)  nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający 

koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), z wyłączeniem: 

a)  spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) nabywającej energię 

elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, 

b)  towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię 

elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywających energię elektryczną 

na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 

284 i 288), 

c)  giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

S.A. lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 

zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, 

d)  spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 

68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku 

regulowanym; 

19a)  finalny nabywca gazowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

gazowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym; 

20)  ubytki wyrobów akcyzowych - wszelkie straty: 
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a)   wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji 

wyrobów energetycznych, piwa, wina, napojów fermentowanych, wyrobów 

pośrednich lub wyrobów tytoniowych, 

b)  objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie: 

–  napojów alkoholowych, 

–  wyrobów energetycznych, z wyjątkiem wyrobów węglowych, przemieszczanych, a 

w przypadku podmiotu pośredniczącego, również magazynowanych, 

c)  wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju 

w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania 

akcyzą, 

d)   wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas 

stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych 

podczas produkcji, 

e)   wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powstałe podczas: 

–  stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych 

podczas produkcji, 

–   przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie e-DD 

albo dokumentu zastępującego e-DD; 

21)  sprzedaż - czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do 

przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot; 

22)  podmiot zużywający - podmiot: 

a)  mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do 

zwolnienia, 

b)   niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne 

objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 
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32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku 

powietrznym lub jednostce pływającej; 

22a)   zużywający podmiot gospodarczy - podmiot mający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z 

siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655), którzy 

złożyli zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i 

zużywają na terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, do celów uprawniających do 

zastosowania tej stawki akcyzy; 

22b)   zużywający podmiot olejowy - podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce 

pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na 

terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 

r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

którzy zużywają do celów opałowych wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 

lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w 

art. 16b ust. 1; 

23)  podmiot pośredniczący - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności 

polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do 

podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w 

art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu; 

23a)  pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania na terytorium kraju: 

a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub 
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b)  używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c)  używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą 

- który [pisemnie powiadomił] <powiadomił na piśmie> właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o tej działalności;  

23b)   pośredniczący podmiot tytoniowy - podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z 

siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot 

reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych; 

23c)  finalny nabywca węglowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

węglowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym; 

23d)  pośredniczący podmiot gazowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania 

na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium 

kraju: 

a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub 

b)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do 

celów objętych zerową stawką akcyzy, lub 

d)  będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, lub 
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e)  będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym 

wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na 

rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub 

f)  będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z 

tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 

r. o giełdach towarowych, lub 

g)  będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której 

mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na 

rynku regulowanym 

- który [pisemnie powiadomił] <powiadomił na piśmie> właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o tej działalności; 

23e)   pośredniczący podmiot olejowy - podmiot mający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z 

siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

dokonują sprzedaży poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów 

akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia 

rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1; 

24)   (uchylony); 
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25)  miejsce importu - miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się 

importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego; 

26)   System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania 

wyrobów akcyzowych: 

a)  z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności do 

przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-AD, zmiany 

miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, o 

których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do 

skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w 

procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z 

późn. zm.), 

b)  poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w 

szczególności do przesyłania e-DD, raportu odbioru i raportu wywozu, 

unieważnienia e-DD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie 

miejsca przeznaczenia; 

27)   raport odbioru - raport składany za pośrednictwem Systemu, stanowiący dowód, że 

zostało zakończone przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przemieszczanie poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie; 

28)   dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak 

raport odbioru, stanowiący dowód, że zostało zakończone przemieszczanie wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo 

przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową 
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stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, stosowany, gdy System jest 

niedostępny; 

29)  raport wywozu - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że w 

przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone; 

30)  dokument zastępujący raport wywozu - dokument zawierający takie same dane jak 

raport wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu przemieszczanie 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało 

zakończone, stosowany, gdy System jest niedostępny; 

30a)   alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - wydane 

przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe organy 

państwa członkowskiego potwierdzenie, że wysłane z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę albo że 

zostały wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, zawierające w 

szczególności określenie rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych 

wyrobów, datę ich odbioru lub wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej, a 

także dane identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał, albo oznaczenie 

organu celnego, który nadzorował ich wyprowadzenie poza terytorium Unii 

Europejskiej, wraz z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, który dokonał ich eksportu; 

31)   podmiot wysyłający: 

a)  podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego, którzy 

wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, 

b)  podmiot prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący, którzy wysyłają 

wyroby akcyzowe przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z 

użyciem Systemu, przy czym za podmiot wysyłający uznaje się podmiot 

prowadzący skład podatkowy lub podmiot pośredniczący również w przypadku, 

gdy wyroby takie są zwracane do składu podatkowego lub podmiotu 

pośredniczącego przez podmiot zużywający albo przemieszczane do składu 

podatkowego przez zużywający podmiot gospodarczy, 

c)  zarejestrowanego odbiorcę, który wysyła z użyciem Systemu poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe, które nabył wewnątrzwspólnotowo 
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z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, do podmiotu 

zużywającego lub zużywającego podmiotu gospodarczego; 

32)   podmiot odbierający: 

a)  podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, nabywcę na 

terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez 

właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do 

otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru 

akcyzy lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, 

do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, 

b)  podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący, podmiot 

zużywający lub zużywający podmiot gospodarczy, do których są wysyłane poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w 

załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie; 

33)  procesy mineralogiczne - procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod 

kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w 

rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie 

statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. 

Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.); 

34)   papierosy elektroniczne - urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku 

służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów 

elektronicznych, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki; 

35)   płyn do papierosów elektronicznych - roztwór przeznaczony do wykorzystania w 

papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do 

tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę; 

36)   wyroby nowatorskie - wyroby będące: 

a)  mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy, 

b)  mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów 

elektronicznych 
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- inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1 i art. 99a ust. 1, które dostarczają 

aerozol bez spalania mieszaniny; 

37)   okresowa umowa - umowę sprzedaży, z której treści wynika ilość sprzedawanych 

wyrobów akcyzowych w określonym czasie. 

2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Królestwo Hiszpanii 

złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie na Wyspach 

Kanaryjskich, będą one uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

3. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.) Republika 

Francuska złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie we francuskich 

terytoriach, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, terytoria te będą uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której Wyspy Kanaryjskie oraz 

francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będą uznawane za terytorium państwa 

członkowskiego. 

Art. 16. 

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania 

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z 

wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć 

zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie również do podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego 

alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we 

wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami 

skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym 

skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 
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listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia 

alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. 

2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie - również adresy miejsc 

wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej 

ilości zużywanego wyrobu akcyzowego. 

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni 

od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, [pisemnie potwierdza] <potwierdza na 

piśmie> jego przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące 

zarejestrowanego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w 

zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz 

określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność 

gospodarczą. 

3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot 

węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym [pisemnie] 

< na piśmie> właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia tej 

działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania 

lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 

3b. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki [pisemnie potwierdza]  

<potwierdza na piśmie>przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności 

gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. 

Potwierdzenie powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 3a. 
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3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ 

publikuje, bez zbędnej zwłoki, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualną listę 

pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych, 

obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania, 

jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, lub 

adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny 

używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze 

rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub 

pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci przedsiębiorcy i kontynuowania działalności po 

jego śmierci obowiązanym do zgłoszenia zmiany jest: 

1)   zarządca sukcesyjny, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z 

chwilą śmierci przedsiębiorcy; 

2)    osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw, dokonująca czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy, w 

przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci 

przedsiębiorcy. 

4a. Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są obowiązane 

poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy w 

terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności. 

4b. W przypadku przejęcia praw i obowiązków pośredniczącego podmiotu węglowego lub 

pośredniczącego podmiotu gazowego oraz zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej informację, o której mowa w ust. 4a, składa następca prawny 

pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego lub inne 

osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki, w terminie, o którym mowa w ust. 4a. 

4c. W przypadku śmierci pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego 

podmiotu gazowego, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd 
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sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw, następca prawny pośredniczącego podmiotu węglowego lub 

pośredniczącego podmiotu gazowego: 

1)   informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci pośredniczącego 

podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego, w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia tego zdarzenia; 

2)    składa informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie 

ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 

10 tej ustawy. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Przepisy ust. 1-4a nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących działalność z 

użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

7a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do 

instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, 

lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości. 

8. (uchylony). 

Art. 18. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestry podmiotów, o których mowa w 

art. 16 ust. 1 oraz art. 16b ust. 1. Rejestry zawierają dane zawarte w zgłoszeniu 

rejestracyjnym albo zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym tych podmiotów. 

2. Na wniosek zainteresowanego podmiotu właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest 

obowiązany do wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy dany podmiot jest 

zarejestrowanym podmiotem. Zainteresowanym podmiotem może być zarówno sam 



- 424 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

podmiot zarejestrowany, jak i inny podmiot mający interes prawny w uzyskaniu 

informacji o zarejestrowaniu. 

2a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące zarejestrowanego 

podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów 

akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 

zamieszkania lub siedziby oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie 

których prowadzi on działalność gospodarczą. 

2b. W przypadku zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu 

olejowego zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące tych 

podmiotów, obejmujące w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 

zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo 

numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego 

tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku 

zużywającego podmiotu olejowego również miejsca, w tym adres i dane geolokalizacyjne, 

gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem urządzeń grzewczych 

niestacjonarnych, oraz numer identyfikacyjny miejsca (adresu), gdzie znajduje się 

urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych - 

numer identyfikacyjny urządzenia. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi ewidencję w [formie] <w postaci> 

elektronicznej, która zawiera: 

1)   dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących składy podatkowe, zarejestrowanych 

odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmiotów pośredniczących, adresy 

ich siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty elektronicznej; 

2)   określenie rodzaju prowadzonej działalności przez podmioty, o których mowa w pkt 

1, oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych objętych tą działalnością; 

3)   adresy, pod którymi zlokalizowane są składy podatkowe, miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych przez zarejestrowanych odbiorców oraz miejsca, w których jest 

wykonywana działalność podmiotów pośredniczących, oraz ich adresy poczty 

elektronicznej; 

4)   numery akcyzowe składów podatkowych, podmiotów prowadzących składy 

podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających, a także 

numery podmiotów pośredniczących. 
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4. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są potwierdzane na wniosek 

zainteresowanych podmiotów albo udostępniane właściwym organom państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz są wykorzystywane przez System. 

 

Art. 31b. 

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: 

1)   do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

2)   do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

3)   w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie; 

4)   w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji 

chemicznej; 

5)   przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony 

został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony 

środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. 

2. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 

przeznaczone do celów opałowych przez: 

1)   gospodarstwa domowe; 

2)   organy administracji publicznej; 

3)   jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)    podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe; 

5)   żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3; 

6)   podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej; 

7)   jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

8)   organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do: 
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1)   napędu: 

a)  statków powietrznych, 

b)  w żegludze, włączając rejsy rybackie 

- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o 

których mowa w art. 32 ust. 2; 

2)   użycia w procesie produkcji energii elektrycznej; 

3)   użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. 

4. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych 

związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte: 

1)   w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, lub 

2)   na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów. 

5. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, 

ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów 

określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej 

między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. 

5a. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 5, dotyczy wyrobów gazowych 

zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów gazowych niepodlegających zwolnieniu, których 

sprzedaż jest rozliczana okresowo, w umowie określa się wstępnie ilość wyrobów 

podlegających zwolnieniu. Ilość wyrobów podlegających zwolnieniu określona wstępnie 

w umowie może zostać skorygowana, w drodze [pisemnego oświadczenia] 

<oświadczenia na piśmie>  nabywcy stanowiącego załącznik do tej umowy, najpóźniej 

do dnia wystawienia przez sprzedawcę faktury za okres rozliczeniowy, jeżeli rzeczywista 

ilość wyrobów gazowych podlegających zwolnieniu, zużytych w tym okresie, różni się od 

ilości określonej wstępnie w umowie. 

6. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest: 

1)   w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 - sprzedaż tych wyrobów 

w ilościach nieprzekraczających: 

a)  10 m
3
/h - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów 

sześciennych rocznie, albo 

b)  25 m
3
/h - gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy 

Lm, nie więcej niż 10 650 metrów sześciennych rocznie; 
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2)   w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 - sprzedaż tych 

wyrobów w ilościach nieprzekraczających: 

a)  10 m
3
/h - wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5000 metrów 

sześciennych rocznie, albo 

b)  10 m
3
/h - wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1000 metrów 

sześciennych rocznie; 

3)   w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych: 

a)  o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00, 

b)  o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1, 

c)  o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2 

- uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na 

inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów 

używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na 

potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę 

proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z 

uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych. 

7. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych propan-butan o kodzie ex CN 2711 29 00 

warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest ponadto wprowadzenie tych 

wyrobów do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne. 

8. Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo 

domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w 

ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach. 

9. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, podmiotom, które użyją 

tych wyrobów do celów określonych w tym przepisie, warunkiem zwolnienia jest faktura 

wystawiona przez sprzedawcę oraz oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów 

gazowych do tych celów. 

10. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u 

którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie 

mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany 

procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być 
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mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników 

materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

10a. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe uznaje się także podmiot 

rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów gazowych lub 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację 

wykorzystującą wyroby gazowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku 

działalności procentowego udziału, o którym mowa w ust. 10. 

10b. W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego 

udziału, o którym mowa w ust. 10, podmiot określony w ust. 10a jest obowiązany do 

zapłaty w pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów gazowych, 

od których nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami. 

11. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy gazowego straty wyrobów 

gazowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1-4, jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie 

ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż określone w tych 

przepisach. 

Art. 32. 

1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 

1)    używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31, paliwo 

typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz paliwo do 

silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21, oleje smarowe do silników lotniczych 

oraz preparaty smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w 

ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13; 

2)    używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w 

ust. 5-6b, 12 i 13; 

3)    używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 

12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione 

warunki, o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13; 



- 429 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)    używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetyczne o kodzie 

CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, 

o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13; 

5)    używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła 

i energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 

2711 19 00, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, o 

których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13. 

1a. Zwalnia się od akcyzy olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1, 

wykorzystywany do prowadzenia prób zdawczych u producentów silników dla morskich 

jednostek pływających, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 4 lub 7, jeżeli są 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych 

rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku 

lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na 

podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż 

gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo 

świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych. 

3. Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w 

przypadku ich: 

1)   dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego 

lub 

2)   dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu 

pośredniczącego, lub 

3)   dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub 

4)   nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako 

podmiot zużywający, lub 

5)   nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu 

zużywającego, lub 
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6)   importu przez podmiot pośredniczący, lub 

7)   importu przez podmiot zużywający, lub 

8)   zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot 

zużywający, lub 

9)   zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. 

4. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również: 

1)    wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej - 

wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli są spełnione 

warunki, o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13; 

2)    alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do 

skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy 

z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352), i wykorzystywany do produkcji produktów 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi - wyłącznie w przypadkach, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 5-6b, 

12 i 13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości 

nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 

pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3; 

3)   napoje alkoholowe używane: 

a)  do produkcji octu objętego pozycją CN 2209 00, 

b)  do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4, 

c)  do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których 

mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5, 

d)  bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, 

lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów 

spożywczych - rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku 

zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 

litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów 

czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla 

wszystkich innych wyrobów 

- wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są 

warunki, o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13; w przypadku podmiotu 
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zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających 

dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 

2 pkt 3;  

4)    alkohol etylowy, dla którego podmiot zużywający udowodni zużycie zgodnie z 

przeznaczeniem - w przypadku przekroczenia norm zużycia alkoholu etylowego, o 

których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2 pkt 3. 

5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie 

jest również: 

1)   objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem 

akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie 

stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa 

celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, 

podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania 

podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z 

przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków 

zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, 

odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie 

dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8; 

2)    przemieszczanie wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD oraz zakończenie przemieszczania w sposób, o którym mowa w 

art. 46b ust. 2, oraz w terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3; 

2a)   w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 6 i 7 - sporządzenie e-DD lub 

dokumentu zastępującego e-DD przez podmiot pośredniczący lub podmiot 

zużywający w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia do obrotu importowanych 

wyrobów akcyzowych. 

3)    (uchylony). 

6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5, jest złożenie przez podmiot 

pośredniczący lub podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1. 
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6a. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, 

w sytuacji gdy System jest niedostępny, a wyroby akcyzowe są przemieszczane na 

podstawie dokumentu zastępującego e-DD, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 

1-3 i 5, jest przedstawienie przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający mający 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, 

[pisemnego potwierdzenia ] <potwierdzenia na piśmie> przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3. 

6b. Warunkiem zwolnienia od akcyzy paliw lotniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest 

przedstawienie przez podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiotowi 

wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b, [pisemnego potwierdzenia] 

przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest 

obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości. 

13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany 

odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia 

okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub 

gdy dane podane przez podmiot zużywający do e-DD albo dokumentu zastępującego e-

DD nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego jego tożsamość. 

14. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie przez: 

1)   podmiot zużywający do podmiotu pośredniczącego, 

2)   podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do składu podatkowego 
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- przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie e-DD albo dokumentu 

zastępującego e-DD.  

Art. 42. 

1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje: 

1)   z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie 

podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu 

prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5; 

2)   z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie 

podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy 

do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów 

służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu; jeżeli ilość napoju alkoholowego 

zużyta do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego przekracza dopuszczalne 

normy zużycia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. a lub 

ust. 2 pkt 1 lit. b, w stosunku do ilości przekraczającej te normy obowiązek podatkowy 

nie wygasa, a zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem wyprowadzenia 

wyprodukowanego wyrobu akcyzowego ze składu podatkowego poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy; 

3)    w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 31 lit. a, w terminie 2 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, 

odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu 

wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu 

zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało 

miejsce na terytorium kraju - następnego dnia po upływie tego terminu; 

4)    w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, 

odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu 

wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu 

zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało 

miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium 

państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu; 
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5)   z dniem naruszenia innych niż określone w pkt 3 i 4 warunków procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, a gdy nie można ustalić dnia ich naruszenia - z dniem stwierdzenia 

takiego naruszenia przez uprawniony organ; 

6)   w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 - z dniem powstania ubytków 

wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego 

dnia - z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów akcyzowych 

lub ich całkowitego zniszczenia; 

7)    w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 40 ust. 6 - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, który dokonał dostawy 

wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub 

innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa 

członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; 

zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania 

określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na 

podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej 

potwierdzeniem; 

8)    w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 31 lit. a, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego wyrobów 

akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem dostawy tych 

wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenia 

ich poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach 

dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa 

członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu. 

1a. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych 

zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych ze składu 

podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo ze składu podatkowego do podmiotu 

zużywającego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-

DD, uznaje się, że nie nastąpiło naruszenie warunków zwolnienia oraz że nie nastąpiło 

zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów. 

1b. W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze 
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względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych do zużywającego podmiotu 

gospodarczego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-

DD, uznaje się, że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w 

stosunku do tych wyrobów. 

2. W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii Europejskiej 

wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy: 

1)   zostaną naruszone na terytorium kraju warunki tej procedury, co spowoduje jej 

zakończenie, lub 

2)   nie można ustalić miejsca naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, a ich naruszenie zostanie stwierdzone na terytorium kraju 

- właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem 

stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym doszło do tego naruszenia, a jeżeli 

tego dnia nie można ustalić - obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono to 

naruszenie.  

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2, informuje za pomocą 

Systemu właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z 

terytorium którego dokonano wysyłki, o naruszeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy 

oraz o powstaniu zobowiązania podatkowego na terytorium kraju. 

4. Podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. a, który otrzymał: 

1)    raport odbioru albo dokument zastępujący raport odbioru, raport wywozu albo 

dokument zastępujący raport wywozu lub alternatywny dowód zakończenia procedury 

zawieszenia poboru akcyzy po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 

albo 

2)   dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w 

którym doszło do naruszenia lub stwierdzono naruszenie warunków procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w kwocie odpowiadającej ilości wyrobów akcyzowych, 

których dotyczyło to naruszenie, albo 

3)   dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, z potwierdzeniem dostawy na terytorium 

państwa członkowskiego albo wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej 

wyrobów akcyzowych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 

- przysługuje zwrot kwoty akcyzy zapłaconej przez ten podmiot od tych wyrobów na 

terytorium kraju, na jego [pisemny] <sporządzony na piśmie>wniosek złożony do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  
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5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może być złożony w terminie 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy. 

6. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

skutkującego jej zakończeniem, akcyza zostanie pobrana na terytorium państwa 

członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia przemieszczania zostanie 

ustalone, że naruszenie tych warunków nastąpiło faktycznie na terytorium kraju, właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek akcyzy 

obowiązujących w dniu, w którym warunki procedury zawieszenia poboru akcyzy 

powodujące jej zakończenie zostały naruszone na terytorium kraju. 

7. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, skutkującego jej zakończeniem, o fakcie naruszenia tych 

warunków oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

8. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

skutkującego jej zakończeniem, powstało zobowiązanie podatkowe na terytorium kraju, a 

przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia przemieszczania zostanie ustalone, że 

naruszenie tych warunków nastąpiło faktycznie na terytorium państwa członkowskiego, to 

w przypadku gdy akcyza: 

1)   została pobrana na terytorium kraju - podmiotowi, który zapłacił akcyzę na terytorium 

kraju, przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, 

2)   nie została pobrana na terytorium kraju w całości lub w części - powstałe 

zobowiązanie podatkowe podlega umorzeniu w całości lub w części odpowiadającej 

kwocie niepobranej akcyzy 

- pod warunkiem że akcyza została zapłacona na terytorium państwa członkowskiego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot akcyzy następuje na [pisemny] 

<sporządzony na piśmie> wniosek podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium państwa 

członkowskiego oraz na terytorium kraju, w terminie 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy na terytorium kraju. 

 

Art. 49. 
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1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego na [pisemny] <sporządzony na piśmie> wniosek podmiotu. 

2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być wydane na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien zawierać 

dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, 

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz 

określenie rodzaju i zakresu działalności, która będzie prowadzona w składzie 

podatkowym, jak również wskazanie planowanej lokalizacji składu podatkowego, 

proponowanego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już prowadzonych przez podmiot 

składów podatkowych. 

4. Przepis ust. 3 w zakresie numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, zgodnie z 

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie 

czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju 

roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

5. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego stanowi również 

wniosek o nadanie podmiotowi numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się plan składu podatkowego, dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 48 oraz dokumenty określone w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, które są wymagane do 

przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia. 

7. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 

8 i 10. 

8. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10. 
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9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym zgłoszonej 

zmiany. 

10. Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, 

z wyłączeniem: 

1)   następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia 

przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i 

obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

2)   wykonywania działalności na podstawie zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, które posiadał zmarły przedsiębiorca, na zasadach, o których mowa w 

art. 84a; 

3)   wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i 

obowiązki wynikające z zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, na 

zasadach, o których mowa w art. 84e. 

11. (uchylony). 

Art. 54. 

1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 

zwane dalej "zezwoleniem wyprowadzenia", dotyczy konkretnego składu podatkowego i 

jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na 

wniosek podmiotu, który spełnia łącznie warunki określone w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia powinien zawierać dane dotyczące 

podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i 

nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie 

rodzaju wyrobów akcyzowych, a także adres, pod którym jest zlokalizowany skład 

podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego. 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia załącza się [pisemną zgodę] 

<sporządzoną na piśmie zgodę>podmiotu prowadzącego skład podatkowy na 

magazynowanie w tym składzie wyrobów akcyzowych podmiotu występującego z 
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wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 

48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie wyprowadzenia określa w szczególności: 

1)   adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

2)   adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie następowało 

wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego; 

3)   rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

5. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 

6 i 8. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia wyprowadzenia 

należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia wyprowadzenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany 

zezwolenia wyprowadzenia przepis art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

8. Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia składu 

podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia, z 

wyłączeniem: 

1)   następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia 

przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i 

obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

2)   wykonywania działalności na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, które posiadał 

zmarły przedsiębiorca, na zasadach, o których mowa w art. 84a; 

3)   wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i 

obowiązki wynikające z zezwolenia wyprowadzenia, na zasadach, o których mowa w 

art. 84e. 

9. (uchylony). 

10. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia wyprowadzenia, w 

przypadku gdy: 
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1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie wyprowadzenia nie spełnia 

warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, przy czym przy ocenie spełnienia 

warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 

lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2)   wydanie zezwolenia wyprowadzenia może powodować zagrożenie ważnego interesu 

publicznego. 

11. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie wyprowadzenia, jeżeli: 

1)    (uchylony); 

2)   podatnik prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub 

uzyskanym zezwoleniem; 

3)   został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, z 

zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia wyprowadzenia, jeżeli 

podatnik dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w terminie 7 dni, licząc od dnia 

ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało 

określone przez organ podatkowy - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji 

określającej kwotę zobowiązania. 

13. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie wyprowadzenia również na 

wniosek podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

14. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przekazać kopię zezwolenia 

wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy przed pierwszym 

wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z tego składu poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy. 

15. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego [pisemną informację] <informację na piśmie>  

zawierającą dane o wyrobach akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby 

ze składu podatkowego w ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia, w terminie do 

10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyprowadzono te wyroby ze 

składu podatkowego. 

16. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego doręcza kopię decyzji o zmianie lub cofnięciu 

zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, z którego 
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następowało lub mogło nastąpić wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, określonemu w zezwoleniu wyprowadzenia. 

 

Art. 57. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego na [pisemny] <sporządzony na piśmie> wniosek 

podmiotu spełniającego warunki wymienione: 

1)   w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca; 

2)   w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może uzyskać więcej niż jedno zezwolenie na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

2. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca 

przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "miejscem odbioru 

wyrobów akcyzowych". Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych. 

2a. Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno być dostosowane do bezpiecznego 

wprowadzenia tych wyrobów, a proponowana lokalizacja miejsca odbioru tych wyrobów, 

stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma znajdować się to miejsce, lub ich 

wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli. 

2b. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z 

wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, może być udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w 

wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

2c. Zmiana zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z 

wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w 
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wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie zmiany. 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca powinien zawierać: 

1)    dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 

zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o 

ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty 

elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru wyrobów akcyzowych; 

2)   informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą nabywane 

wewnątrzwspólnotowo; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

3a. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca powinien zawierać: 

1)    dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 

zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o 

ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty 

elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru wyrobów akcyzowych; 

2)   informację o rodzaju oraz ilości wyrobów akcyzowych, które będą nabyte 

wewnątrzwspólnotowo; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   dane podmiotu, od którego będą nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się plan miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 i art. 

48 ust. 1 pkt 2-6 oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzenia kontroli 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 
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5. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może być 

wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Zezwolenie 

na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinno 

być wykorzystane jednorazowo, w terminie 3 miesięcy od daty wydania zezwolenia. 

6. Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w 

terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na nabywanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dokonywać przed 

dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w zakresie 

dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca przepis art. 48 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych lub zarejestrowanego odbiorcy wymaga 

uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca lub nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem: 

1)   następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia 

przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i 

obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

2)   wykonywania działalności na podstawie zezwolenia na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, które posiadał zmarły przedsiębiorca, na 

zasadach, o których mowa w art. 84a; 

3)   wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i 

obowiązki wynikające z zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, na zasadach, o których mowa w art. 84e. 

10. (uchylony). 

11. Do: 

1)   odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1; 
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2)   odmowy wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

3)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 

2-5. 

Art. 62a. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, na [pisemny] <sporządzony na piśmie> wniosek 

podmiotu spełniającego warunki, wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, wydaje zezwolenie 

na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane 

dalej "zezwoleniem na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający". 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający powinien zawierać: 

1)    dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 

zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o 

ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres 

poczty elektronicznej; 

2)   informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą wysyłane z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający. 

3. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w 

art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający może być 

wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 

5. Zarejestrowany wysyłający jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8. 
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6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na wysyłanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy dokonywać przed 

dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający w 

zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający przepis art. 48 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Zmiana zarejestrowanego wysyłającego wymaga uzyskania nowego zezwolenia na 

wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, z wyłączeniem: 

1)   następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia 

przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i 

obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

2)   wykonywania działalności na podstawie zezwolenia na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, które posiadał zmarły przedsiębiorca, na 

zasadach, o których mowa w art. 84a; 

3)   wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i 

obowiązki wynikające z zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający, na zasadach, o których mowa w art. 84e. 

9. (uchylony). 

10. Do: 

1)   odmowy wydania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 2-5. 

 

Art. 64. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia następujące 

warunki: 

1)   ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 

2)   stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku; 
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3)   jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z 

zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej; 

4)   nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec 

niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

5)    zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze [pisemne żądanie] <żądanie na piśmie> 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty 

paliwowej, przypadających do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego 

oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej. 

1a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 

3, z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podatnik ten spełnia warunki, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3-5. 

1b. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 14, przy 

ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się również okres, 

w którym procedura zawieszenia poboru akcyzy była stosowana przez zmarłego 

przedsiębiorcę. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do rolników prowadzących skład 

podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie czynności polegające na 

wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 

2 lata, w drodze decyzji, na [pisemny] <sporządzony na piśmie> wniosek podmiotu. Na 

pisemny <sporządzony na piśmie>wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie może być 

przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a także określenie przewidywanych 

maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, podlegających 

zabezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być udzielone lub 

przedłużone. Wniosek o udzielenie zwolnienia, składany przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, powinien zawierać ponadto określenie rodzaju działalności prowadzonej 

przez podmiot w składzie podatkowym. 
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5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w ust. 1. 

5a. W przypadku złożenia przez podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego wniosku o przedłużenie tego zwolnienia, spełniającego wymagania określone 

w ust. 4 i 5, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu, na jaki zwolnienie zostało 

udzielone, zwolnienie to stosuje się do dnia doręczenia temu podmiotowi decyzji 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawie przedłużenia albo odmowy 

przedłużenia zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia, w którym upływa 

termin, na jaki zwolnienie zostało udzielone. 

6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przemieszczania 

wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane w przypadku przemieszczania 

rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi 

prowadzonymi przez ten sam podmiot na terytorium kraju. 

8. Podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest obowiązany do 

powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych 

we wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub we 

wniosku o przedłużenie zwolnienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana. 

9. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, 

w przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia, naruszy którykolwiek z 

warunków określonych w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, z zastrzeżeniem ust. 2. 

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

sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1, w tym rodzaj 

dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków, o których mowa w ust. 3, 

a także szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia zobowiązań 

podatkowych oraz opłaty paliwowej, a także konieczność zapewnienia przepływu 

informacji o zwolnieniach z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 

 

Art. 65. 

1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 
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1)   podmiot prowadzący skład podatkowy, 

2)   zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, 

3)   zarejestrowany wysyłający, 

4)   podmiot pośredniczący, 

5)   podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 

6)    pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, 

7)    podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c 

- składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania 

pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz 

wielu opłat paliwowych. 

1a. Zabezpieczenie generalne może być również złożone na [pisemny] <sporządzony na 

piśmie>wniosek: 

1)   podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 

w art. 78 ust. 2a, lub przedstawiciela podatkowego, dla zagwarantowania pokrycia ich 

zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do których zapłaty mogą być 

obowiązane te podmioty; 

2)   przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych 

mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z zastosowaniem 

procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych podmiotów 

obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłat paliwowych, do 

których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty. 

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, z 

uwzględnieniem ust. 3, 3a lub 3b, na poziomie równym: 

1)   wysokości zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, gdy ich kwota może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu 

zabezpieczenia; 

2)   szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań 

podatkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty może powstać. 
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3. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący ustala się 

w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania 

podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgodnie z 

przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków tego 

zwolnienia oraz maksymalnej kwoty opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty może 

powstać w stosunku do tych wyrobów. 

3a. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym mowa w ust. 

1a, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złożenie 

zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwalającym 

na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które 

mają być objęte tym zabezpieczeniem. 

3b. Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot 

tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w 

art. 20d pkt 1 lit. c, ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty 

miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży 

suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który 

zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich, 

lub pośredniczący podmiot tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący 

podmiot tytoniowy, jednak nie mniejszej niż 2 mln zł. 

4. Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy oraz stawki 

opłaty paliwowej, obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w 

przypadku gdy tego dnia nie można ustalić - w dniu złożenia zabezpieczenia; jeżeli jednak 

stawki akcyzy lub stawki opłaty paliwowej ulegną zmianie w trakcie trwania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego koryguje wysokość 

zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym podmiot, który złożył zabezpieczenie. 

5. W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne dla zagwarantowania 

pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o których 

mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego 

zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań 

podatkowych oraz opłat paliwowych. 

6. Podmiot pośredniczący, pośredniczący podmiot tytoniowy i podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, są obowiązane 
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aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego w sposób zapewniający pokrycie 

mogących powstać w każdym czasie ich zobowiązań podatkowych, a w przypadku 

podmiotu pośredniczącego - także opłat paliwowych, do których zapłaty może być on 

obowiązany. 

7. Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie 

obowiązku podatkowego, a w przypadku pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz 

podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c, nabycie suszu tytoniowego, odpowiednio, przez ten pośredniczący podmiot 

tytoniowy albo tego przedsiębiorcę zagranicznego, wymaga odnotowania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego odpowiednio kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, 

po uprzednim ustaleniu stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego, z zastrzeżeniem 

art. 63 ust. 1a. 

7a. Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, art. 46f i art. 46o, obciążenie zabezpieczenia generalnego 

kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą 

zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub 

może powstać, i jego zwolnienie z obciążenia w przypadkach, o których mowa: 

1)    w ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 1a - odnotowuje właściwy naczelnik urzędu skarbowego; 

2)   w ust. 1 pkt 4 - odnotowuje podmiot pośredniczący; 

3)    w ust. 1 pkt 6 - odnotowuje pośredniczący podmiot tytoniowy; 

4)    w ust. 1 pkt 7 - odnotowuje podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c. 

7b. Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, a także jego zwolnienie z 

obciążenia, w przypadkach gdy to obciążenie lub zwolnienie nie jest odnotowywane z 

wykorzystaniem Systemu, może odnotowywać podmiot określony w ust. 1 pkt 1-3 i 5, 

pod warunkiem że sposób odnotowywania obciążania zabezpieczenia generalnego oraz 

zwalniania go z tego obciążenia zapewnia możliwość ustalenia w każdym czasie stanu 

wykorzystania tego zabezpieczenia oraz został uzgodniony na piśmie z właściwym 

naczelnikiem urzędu skarbowego. 
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8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 ust. 

1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyraża zgodę na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań 

podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty 

opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3-5a, 8 i 9 oraz przepisy wydane 

na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków 

określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, 

stosuje się odpowiednio. 

9. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego na 

poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest 

obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, z 

zastrzeżeniem ust. 9a i 9b. 

9a. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego albo podmiotu reprezentującego 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, który spełnia 

warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem ust. 9b, na 

poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane 

te podmioty, jednak nie większym niż 15 mln zł. 

9b. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który posiada odpowiednią 

infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami 

suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, 

spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz nie 

naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego z 

uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego 

wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem 

ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu 

tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł. 

10. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego co najmniej raz w roku ustala ponownie 

wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, w szczególności w przypadku zmiany 

maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych podlegających 

zabezpieczeniu akcyzowemu, zmiany ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium 

kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego w okresie roku przez 
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pośredniczący podmiot tytoniowy, o którym mowa w ust. 9b, lub na wniosek podmiotu 

składającego zabezpieczenie ryczałtowe. 

 

Art. 69. 

1. Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podatnikiem, jego 

następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast 

podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego, zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego, zabezpieczonej kwoty 

opłaty paliwowej, albo obu tych kwot, wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli ich zapłacenie 

stanie się wymagalne. 

2. Gwarant odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, jego następcami 

prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, złożonej 

przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podmiotu obowiązanego do 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, za zobowiązanie podatkowe 

objęte gwarancją do czasu jego wygaśnięcia oraz za opłatę paliwową objętą gwarancją do 

czasu wygaśnięcia obowiązku jej zapłaty, wraz z odsetkami za zwłokę - do wysokości 

kwoty gwarancji. 

3. Gwarantem może być jedynie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Unii 

Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 

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

oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, które prowadzą 

na terytorium kraju działalność bankową lub ubezpieczeniową, w rozumieniu przepisów, 

odpowiednio, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

381, 730 i 2217), oraz: 

1)   posiadają na podstawie tych przepisów uprawnienie do udzielania gwarancji 

bankowych lub ubezpieczeniowych na całym terytorium kraju; 

2)   zawiadomią, [w formie pisemnej] <na piśmie>, ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych o zamiarze udzielania gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych, składanych jako zabezpieczenie akcyzowe. 



- 453 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z Przewodniczącym 

Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz gwarantów, o 

których mowa w ust. 3. 

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

rozporządzenia, wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako 

zabezpieczenie akcyzowe, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji 

przez gwaranta zobowiązania, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 82. 

1. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza 

została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 

1)   podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów 

akcyzowych, albo 

2)   podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy 

wewnątrzwspólnotowej 

- na [pisemny] <sporządzony na piśmie> wniosek złożony do właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na 

terytorium kraju.  

2. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na 

terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 

1)   podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo 

2)   podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu 

- na [pisemny] <sporządzony na piśmie>wniosek złożony do właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego w ciągu roku od dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o 

których mowa w ust. 4.  

2a. W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii Europejskiej 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy: 

1)   powstała nieprawidłowość na terytorium kraju lub 

2)   nie można ustalić miejsca, gdzie powstała nieprawidłowość, a powstanie tej 

nieprawidłowości zostanie stwierdzone na terytorium kraju 

- właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem 

stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym powstała nieprawidłowość, a jeżeli 
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tego dnia nie można ustalić - obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono 

powstanie tej nieprawidłowości.  

2b. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2a, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z 

terytorium którego dokonano wysyłki, o powstaniu lub stwierdzeniu powstania 

nieprawidłowości oraz pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2c. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 

terytorium państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów 

akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium 

kraju, właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem 

stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym nieprawidłowość ta powstała. 

2d. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2c, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości, o 

powstaniu nieprawidłowości oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2e. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 

terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez 

odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa 

członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana, podmiotowi, który zapłacił akcyzę w 

związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości na terytorium kraju, przysługuje 

zwrot zapłaconej akcyzy. 

2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, zwrot akcyzy następuje na [pisemny] 

<sporządzony na piśmie>wniosek podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego, w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 

termin płatności akcyzy. 

2g. Za nieprawidłowość uważa się sytuacje, do których dochodzi w trakcie przemieszczania 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w wyniku których całe przemieszczanie lub część 

przemieszczania tych wyrobów nie kończy się zgodnie z przepisami, z wyłączeniem 

sytuacji, w których doszło do całkowitego zniszczenia lub nieodwracalnej utraty wyrobów 

akcyzowych. 
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3. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy 

są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego: 

1)   dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 

2)   potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub 

na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w przypadku 

wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy; 

2a)   potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym, w przypadku 

wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte 

na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

3)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument 

potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana. 

4. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy 

są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego: 

1)   dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 

2)    udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju 

poza obszar celny Unii Europejskiej w rozumieniu art. 4 unijnego kodeksu celnego, w 

sposób zgodny z przepisami prawa celnego, a w przypadku wywozu, o którym mowa 

w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, zaświadczenie, o którym mowa w art. 68b 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne. 

4a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2e, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy jest 

obowiązany przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego: 

1)   dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 

2)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w 

którym powstała nieprawidłowość; 

3)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w związku ze stwierdzeniem powstania 

nieprawidłowości na terytorium kraju. 

5. Zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu 

wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od 

minimalnej kwoty zwrotu. 



- 456 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w 

oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a. 

6a. W przypadku niedokonania przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zwrotu 

akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, w terminach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 7, zwrot ten traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą 

oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa. 

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

terminy dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, minimalną kwotę 

zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniając: 

1)   konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości dostarczanych 

wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobów akcyzowych; 

2)   konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy; 

3)   ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. 

 

Art. 84d. 

1. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku może być stosowane zwolnienie z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli: 

1)   przedsiębiorstwo w spadku spełnia następujące warunki: 

a)  jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się ze 

zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej, 

b)  nie posiada zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa oraz opłaty paliwowej ani nie jest prowadzone z jego majątku 

postępowanie egzekucyjne, 

c)  zobowiązało się do zapłacenia, na pierwsze [pisemne żądanie] <żądanie na 

piśmie> właściwego naczelnika urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty 

opłaty paliwowej, przypadających do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania 

podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej, 

d)  nie posiada, jako płatnik, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne; 

2)   zarządca sukcesyjny spełnia następujące warunki: 

a)  posiada miejsce zamieszkania na terytorium kraju, 
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b)  nie jest prowadzone z jego majątku postępowanie egzekucyjne w związku z 

działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku; 

3)   nie jest prowadzone wobec któregokolwiek z następców prawnych zmarłego 

przedsiębiorcy lub małżonka przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne, w związku z 

działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku. 

2. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku może być stosowana zgoda na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego, jeżeli: 

1)   przedsiębiorstwo w spadku spełnia następujące warunki: 

a)  jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się ze 

zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej, 

b)  nie posiada zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa oraz opłaty paliwowej ani nie jest prowadzone z jego majątku 

postępowanie egzekucyjne, 

c)  nie posiada, jako płatnik, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne; 

2)   zarządca sukcesyjny spełnia następujące warunki: 

a)  posiada miejsce zamieszkania na terytorium kraju, 

b)  nie jest prowadzone z jego majątku postępowanie egzekucyjne w związku z 

działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku; 

3)   nie jest prowadzone wobec któregokolwiek z następców prawnych zmarłego 

przedsiębiorcy lub małżonka przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne, w 

związku z działalnością prowadzoną przy użyciu przedsiębiorstwa w spadku. 

 

Art. 84e. 

1. W trakcie trwania zarządu sukcesyjnego, na wniosek zarządcy sukcesyjnego, za [pisemną 

zgodą] <sporządzoną na piśmie zgodę>następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego zmienia decyzję lub zezwolenie akcyzowe, o 

których mowa w art. 20a ust. 4, art. 64 ust. 3, art. 65 ust. 8 oraz art. 84 ust. 1, przez 

zmianę podmiotu posiadającego decyzję lub zezwolenie akcyzowe z przedsiębiorstwa w 

spadku na jednego z następców prawnych, pod warunkiem że ten następca prawny spełnia 

warunki wymagane do uzyskania tej decyzji lub tego zezwolenia. 

2. Z dniem, w którym stała się wykonalna decyzja zmieniająca decyzję lub zezwolenie 

akcyzowe, o których mowa w art. 20a ust. 4, art. 64 ust. 3, art. 65 ust. 8 lub art. 84 ust. 1, 
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następca prawny wskazany w tej decyzji lub tym zezwoleniu wstępuje w prawa i 

obowiązki wynikające ze zmienionej decyzji lub zmienionego zezwolenia akcyzowego. 

 

Art. 87. 

1. Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub 

przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub 

przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli 

gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych. 

2. Nie uznaje się za produkcję wyrobów energetycznych uzyskiwania niewielkiej ilości 

wyrobów energetycznych jako produktu ubocznego w procesie wytwarzania wyrobów 

niebędących wyrobami akcyzowymi. Za niewielką ilość uważa się ilość wyrobów 

energetycznych, jeżeli przychód osiągnięty z ich sprzedaży stanowi nie więcej niż 0,1% 

całości przychodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), uzyskanego z prowadzonej 

działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy lub deklarowanego w przypadku 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

3. Podmiot uzyskujący jako produkt uboczny niewielką ilość wyrobów energetycznych, o 

której mowa w ust. 2, jest obowiązany do: 

1)    [pisemnego powiadomienia] <powiadomienia na piśmie> właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności i rodzaju uzyskiwanych 

wyrobów - w terminie 14 dni od dnia uzyskania po raz pierwszy tych wyrobów; 

2)    przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego [pisemnej informacji] 

<informację na piśmie>o uzyskanym przychodzie, z wyszczególnieniem ilości 

uzyskanych wyrobów, o których mowa w ust. 2, a także o wysokości przychodu 

osiągniętego ze sprzedaży tych wyrobów - na zakończenie każdego roku obrotowego. 

4. Nie uznaje się za produkcję wyrobów energetycznych dodawania do paliw silnikowych lub 

paliw opałowych dodatków lub domieszek w ilości stanowiącej nie więcej niż 0,2% 

objętości wyrobu energetycznego zawierającego te dodatki, z wyłączeniem barwienia i 

znakowania wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 90 ust. 1. 

 

 

Art. 118. 

1. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są: 
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1)   całkowicie niezdatne do użytku; 

2)   wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub na eksport; 

3)    wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego i przeznaczone do 

sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych podróżnym udającym się 

poza terytorium kraju; 

4)   przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego; 

5)   przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego 

państwa członkowskiego przez terytorium kraju; 

6)   wyprodukowane na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 i 

przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 

2. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się także wyroby akcyzowe, które są 

zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 3 i 6 mogą być bez znaków akcyzy wprowadzone 

do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego lub wydane z magazynu wyrobów 

gotowych pod warunkiem [pisemnego powiadomienia] <powiadomienia na piśmie> 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wprowadzenia wyrobów 

akcyzowych do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego lub wydania wyrobów 

akcyzowych z magazynu wyrobów gotowych. Na wniosek właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego naczelnik urzędu celno-skarbowego może zarządzić konwojowanie wyrobów 

akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego 

obszaru celnego albo do składu celnego. Konwojowanie odbywa się na koszt podatnika 

lub odbiorcy tych wyrobów. 

6. Warunkiem zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4, jest złożenie zabezpieczenia kwoty akcyzy na zasadach i w 

trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów 

prawa celnego. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 
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Art. 121. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy w przypadku 

nietypowych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych, na [pisemny wniosek] 

<wniosek sporządzony na piśmie> podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów 

akcyzowych znakami akcyzy, wskazuje, w drodze decyzji, sposób nanoszenia znaków 

akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, z 

uwzględnieniem ogólnych zasad nanoszenia znaków akcyzy. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności rodzaj, nazwę i pochodzenie 

wyrobu akcyzowego, zawartość i rodzaj opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego, 

szczegółowy sposób naniesienia znaków akcyzy oraz czas, na jaki wydano decyzję. 

 

Art. 123. 

1. Znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z 

wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą 

sprzedawane na terytorium kraju. 

2. Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego na 

[pisemny wniosek] <wniosek sporządzony na piśmie> podmiotu obowiązanego do 

oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub właściciela wyrobów akcyzowych 

oznaczonych znakami akcyzy. 

3. Zdjęte znaki akcyzy są: 

1)   zwracane do ich wytwórcy albo 

2)    niezwłocznie niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celno-

skarbowego. 

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

1)   szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań 

jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych; 

2)   warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy; 

3)   wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 4, uwzględni przypadki zwrotu wyrobów akcyzowych w związku z 

występującymi w nich wadami fizycznymi oraz przypadki wyprowadzenia wyrobów 

akcyzowych poza terytorium kraju, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

systemu znaków akcyzy. 
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Art. 138m. 

1. Sporządza się protokoły: 

1)   zniszczenia nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia podlegających 

kontroli: 

a)  suszu tytoniowego, 

b)  innych niż susz tytoniowy wyrobów akcyzowych; 

2)   utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych 

znaków akcyzy oraz wydania lub zwrotu znaków akcyzy; 

3)   ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni; 

4)   skażenia alkoholu etylowego. 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, sporządza się [w formie] <w postaci> papierowej. 

3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się w co najmniej dwóch 

egzemplarzach. Egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego. 

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się w co najmniej trzech 

egzemplarzach. Egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu w zakresie akcyzy oraz naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, z wyłączeniem przypadków, 

w których w czynnościach, które potwierdza protokół, uczestniczył przedstawiciel 

właściwego organu podatkowego. 

5. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, sporządza się w trzech egzemplarzach, a w 

przypadku gdy alkohol etylowy skażony ma zostać wysłany do innego podmiotu, protokół 

sporządza się w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego, jeden egzemplarz protokołu - naczelnik urzędu celno-

skarbowego lub komórka organizacyjna utworzona przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego na terenie podmiotu podlegającego kontroli celno-skarbowej - w przypadku 

kontroli celno-skarbowej wykonywanej jako kontrola stała w rozumieniu art. 55 ust. 1 

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

6. Protokoły powinny umożliwiać w szczególności ustalenie odpowiednio: 

1)   daty zniszczenia oraz ilości i rodzaju zniszczonych wyrobów akcyzowych; 

2)   daty zniszczenia, utracenia, uszkodzenia, zdjęcia, wydania lub zwrócenia znaków 

akcyzy oraz ilości i rodzaju zniszczonych, utraconych, uszkodzonych, zdjętych, 

wydanych lub zwróconych znaków akcyzy; 
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3)   sposobu zniszczenia wyrobów akcyzowych; 

4)   zapasu alkoholu etylowego w magazynie gorzelni przed jego wydaniem i po jego 

wydaniu oraz ilości alkoholu etylowego w naczyniach transportowych; 

5)   ilości pobranego do skażenia alkoholu etylowego, rodzaju i ilości dodanego środka 

skażającego lub dodanej substancji skażającej oraz ilości otrzymanego skażonego 

alkoholu etylowego. 

Art. 138p. 

1. Ewidencje i inne dokumentacje, o których mowa w art. 138a-138l i art. 138o, prowadzi się 

[w formie] <w postaci> papierowej lub elektronicznej. 

2. Ewidencje, o których mowa w art. 138a-138c i art. 138e-138l, mogą zostać zastąpione 

dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż 

przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że 

dokumentacja ta zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji. 

 

 

U S T A W A ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077)    

 

Art. 6. 

1. Tworzy się Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji, zwany dalej "Krajowym 

systemem", w ramach którego są gromadzone, przetwarzane, szacowane, prognozowane, 

bilansowane i zestawiane informacje o emisjach. 

2. Krajowy system obejmuje informacje o: 

1)    podmiotach korzystających ze środowiska, osobach uprawnionych do 

reprezentowania tych podmiotów oraz osobach będących użytkownikami Krajowej 

bazy: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  nazwę podmiotu i jego formę prawną, 

c)  adres miejsca zamieszkania, 

d)  adres siedziby, 

[e)  adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu 

komórkowego, numer telefonu stacjonarnego,] 
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<e) adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o 

której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, adres strony internetowej, numer 

telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego,> 

f)  numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

g)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS); 

2)   miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca 

emisje; 

3)   urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje; 

4)   instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji; 

5)   środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 

6)   wielkościach emisji; 

7)   wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących 

emisjom; 

8)   pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, w tym o rodzajach i ilościach gazów lub pyłów dopuszczonych 

do wprowadzenia do powietrza, zezwoleniach, o których mowa w przepisach o 

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz o zgłoszeniach 

instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

9)   odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji; 

9a)   oddziaływaniu na środowisko instalacji i urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów, niezbędne do realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z 

przepisów prawa międzynarodowego lub przepisów prawa Unii Europejskiej; 

10)  przedsięwzięciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych 

wielkościach emisji z tych przedsięwzięć lub sprawnościach redukcji emisji albo 
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stężeniach substancji w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku 

realizacji tych przedsięwzięć; 

11)  planowanych i rzeczywistych zmianach zdolności produkcyjnych, poziomach 

działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji uczestniczącej w systemie 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub braku takich zmian; 

12)  aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, 

rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług; 

13)  wielkościach emisji związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, 

transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług, wynikających z aktywności, o 

których mowa w pkt 12; 

14)  prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki, o których 

mowa w art. 9 ust. 1. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, gromadzi się w Krajowej bazie. 

4. Krajową bazę prowadzi Krajowy ośrodek. 

5. Dane osobowe przetwarzane w ramach Krajowego systemu podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu 

polegającym co najmniej na: 

1)   dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2)   pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 

 

 

U S T A W A  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 

z późn. zm.) 

<Art. 35a. 

1. Podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub 

z państwowych funduszy celowych są obowiązane do podejmowania działań 

informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy 

wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Koszty tych działań są ponoszone 

w ramach finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych bądź ze środków własnych podmiotów realizujących zadania. 
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2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy zadań z zakresu infrastruktury, prac 

budowlanych lub zakupu środków trwałych, a także realizacji projektów badawczo-

rozwojowych, edukacyjnych i społecznych, w przypadku gdy wysokość finansowania 

lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 

przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 35d.  

 

Art. 35b. 

W przypadku realizacji zadania współfinansowanego ze środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2, obowiązek określony w art. 35a ust. 1 jest wykonywany niezależnie od 

działań informacyjnych wynikających z przepisów Unii Europejskiej. 

 

Art. 35c. 

1. Dysponent części budżetowej lub państwowego funduszu celowego udzielający 

podmiotowi finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowego 

funduszu celowego kontroluje wykonywanie obowiązku określonego w art. 35a ust. 

1. 

2. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 35a ust. 1 albo wykonania 

go niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35d, dysponent części 

budżetowej lub państwowego funduszu celowego wzywa podmiot realizujący dane 

zadanie do niezwłocznego wykonania tego obowiązku. 

 

Art. 35d. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje działań, o których mowa w 

art. 35a ust. 1 i art. 35b, oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być 

realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu 

państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje 

obowiązek określony w art. 35a ust. 1, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i 

dostępności informacji o sposobie finansowania lub dofinansowania zadań 

określonych w art. 35a ust. 1 i 2, dokumentowania tych działań, a także 

uwzględniając dostosowanie wysokości kwoty finansowania lub dofinansowania, do 

wysokości której nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust. 1 do rodzaju lub 

wagi danego zadania.> 
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U S T A W A z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 i 

1610) 

<Art. 6a. 

Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …), nie stosuje się: 

1) w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej; 

2) w sprawach osobowych byłych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej; 

3) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej 

mogłoby wpłynąć negatywnie na sposób realizacji zadań przez Służbę Więzienną.> 

 

 

U S T A W A z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 389)    

 

Art. 2. 

1. Przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące: 

1)   podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej w zakresie: 

a)  nazwy albo firmy, 

b)  siedziby i adresu, 

c)  numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, 

d)   numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w 

przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. b i c ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655), 

e)  numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej, zwanego dalej "numerem REGON", jeżeli został nadany, 
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f)  imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności, zwanego dalej "numerem PESEL", lub innego numeru 

potwierdzającego tożsamość wspólników, osób wchodzących w skład organów 

zarządzających lub prokurentów, 

g)  imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, 

h)  głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

2)   osoby fizycznej w zakresie: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń wyrazy <lub adresu do 

doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), zwanego 

dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, wpisanego do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, zwanej dalej „bazą 

adresów elektronicznych”>, 

c)  numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, 

d)  serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

3)   osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, 

c)  serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

d)  firmy, 

e)  oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest 

wykonywana działalność gospodarcza <lub adresu do doręczeń elektronicznych 

wpisanego do bazy adresów elektronicznych>, 

f)   numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w 

przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

g)  numeru REGON, jeżeli został nadany, 
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h)   numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub 

numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku 

osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i)  imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, 

j)  głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

4)   zobowiązania pieniężnego w zakresie: 

a)  tytułu prawnego, 

b)  kwoty i waluty, 

c)  kwoty zaległości, 

d)  daty powstania zaległości, 

e)  informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania, 

f)  informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części 

zobowiązania, 

[g)  daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych 

wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych 

do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,] 

<g) daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych 

albo na adres do doręczeń elektronicznych wezwania do zapłaty, 

zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura 

informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,> 

h)  informacji o zbyciu wierzytelności, 

i)  innych informacji przekazanych w trybie i na zasadach określonych w art. 18, 

j)   informacji w przedmiocie przedawnienia roszczenia; 

5)   posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem w zakresie: 

a)  nazwy dokumentu, 

b)  serii i numeru dokumentu, 

c)  daty wystawienia dokumentu, 

d)  oznaczenia, siedziby i adresu podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego 

wystawca, 

e)  imion i nazwiska osoby, której dokument dotyczy, 

f)  okoliczności posłużenia się dokumentem, 
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g)  wskazania osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub 

cudzy. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, w tym osobę fizyczną wykonującą 

działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną 

działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym; 

2)   dłużniku niebędącym konsumentem - rozumie się przez to: 

a)   osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zobowiązaną względem 

wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak również 

osobę fizyczną, która zakończyła wykonywanie działalności gospodarczej, w 

zakresie zobowiązań względem wierzyciela związanych z zakończoną 

działalnością gospodarczą, 

b)  osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością 

gospodarczą lub stosunkiem prawnym; 

3)   dłużniku będącym konsumentem - rozumie się przez to osobę fizyczną, o której mowa 

w art. 22
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 i 1495), osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o której mowa w art. 

2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818), rodzica zobowiązanego do 

ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), a także zobowiązanego do uiszczenia 

grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, 

kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej 

kary porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w 

sprawie o przestępstwo lub wykroczenie; 

4)   wierzycielu - rozumie się przez to osobę fizyczną, której wierzytelność została 

stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
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prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem 

prawnym przysługuje wierzytelność, organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz właściwy według przepisów ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679, 1694, 

2020 i 2070), zwanej dalej "Kodeksem karnym wykonawczym", sąd w postępowaniu 

dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub 

wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o 

kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej; 

5)    umowie o kredyt konsumencki - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 3 

ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1083); 

6)   udostępnianiu informacji gospodarczych - rozumie się przez to przekazywanie przez 

wierzyciela informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz 

ujawnianie tych informacji przez to biuro; 

7)   wymianie danych gospodarczych - rozumie się przez to wymianę danych dotyczących 

wiarygodności płatniczej między biurami informacji gospodarczej a instytucjami 

dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich 

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

Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak również danych udostępnionych biurom 

informacji gospodarczej przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357); 

8)    rozporządzeniu 2016/679- rozumie się przez to rozporządzenie 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.). 

 

Art. 14. 
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1. Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika 

będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące 

warunki: 

1)   zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w 

szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w 

art. 187
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2)    łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec 

wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 

dni; 

[3)   upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo 

doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do 

doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał 

takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego 

ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu 

siedziby tego biura;] 

<3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo 

doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do 

doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał 

takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania albo na adres do doręczeń 

elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wezwania do zapłaty, 

zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem 

firmy i adresu siedziby tego biura;> 

4)    nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń 

stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do 

rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak 

również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym 

albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od 

dnia stwierdzenia roszczenia. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura wyłącznie 

informacje gospodarcze dotyczące: 

1)   siebie - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

2)   dłużnika będącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 2; 
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3)   zobowiązania - określone w art. 2 ust. 1 pkt 4. 

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego 

konsumentem dotyczące: 

1)   wierzyciela - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, 

b i d albo pkt 3 lit. d-f, 

2)   dłużnika będącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c, 

3)    zobowiązania - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. 

a, c, d, f, g oraz j 

- biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia. 

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika będącego 

konsumentem: 

1)   przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub 

2)   przekraczającej zakres określony w ust. 2. 

5. W przypadku zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, spełnienie warunku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, ocenia się na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania informacji gospodarczej do biura. 

 

Art. 15. 

1. Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika 

niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące 

warunki: 

1)   zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w 

szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej; 

2)    łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec 

wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 30 

dni; 

3)   upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo 

doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do 

doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał 

takiego adresu - na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej <albo na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy 
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adresów elektronicznych>, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o 

zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 

1a. Jeżeli umowa między wierzycielem a dłużnikiem niebędącym konsumentem, z której 

wynika zobowiązanie dłużnika, przewiduje możliwość wysłania dłużnikowi wezwania do 

zapłaty w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej 

dłużnika, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się za spełniony, jeśli upłynął co 

najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura wyłącznie 

informacje gospodarcze dotyczące: 

1)   siebie - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

2)   dłużnika niebędącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

3)   wspólników dłużnika będącego spółką osobową - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 

3; 

4)   akcjonariusza lub wspólnika dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną lub 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

5)   zobowiązania - określone w art. 2 ust. 1 pkt 4. 

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego 

konsumentem dotyczące: 

1)   wierzyciela - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, 

b i d albo pkt 3 lit. d-f, 

2)   dłużnika niebędącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f, 

3)    zobowiązania - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. 

a, c, d, f, g oraz j 

- biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia. 

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika niebędącego 

konsumentem: 

1)   przekazanej niezgodnie z ust. 1 lub 

2)   przekraczającej zakres określony w ust. 2. 

5. W przypadku zobowiązań wyrażonych w walucie obcej, spełnienie warunku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, ocenia się na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania informacji gospodarczej do biura. 
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Art. 16. 

1. Poza przypadkami określonymi w art. 14 i 15, wierzyciel może przekazać do biura 

informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, gdy są spełnione łącznie następujące 

warunki: 

1)   zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym; 

2)   upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo 

doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez 

dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, 

siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej <albo na adres do 

doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych>, pisma, 

zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i 

adresu siedziby tego biura; 

3)   wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę 

wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie; 

4)    nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem 

sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo 

orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym 

albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 wierzyciel może przekazać do biura informacje 

gospodarcze dotyczące: 

1)   siebie - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3; 

2)   dłużnika będącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 2; 

3)   dłużnika niebędącego konsumentem - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

4)   wspólników dłużnika będącego spółką osobową - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 

3; 

5)   akcjonariusza lub wspólnika dłużnika będącego jednoosobową spółką akcyjną lub 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 albo 3; 

6)   zobowiązania - określone w art. 2 ust. 1 pkt 4. 

3. Jeżeli przekazane informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika dotyczące: 

1)   wierzyciela - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, 

b i d albo pkt 2 lit. a-c albo pkt 3 lit. d-f, 

2)   dłużnika niebędącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d albo pkt 3 lit. d-f, 
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3)   dłużnika będącego konsumentem - nie zawierają co najmniej danych określonych w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c, 

4)   zobowiązania - nie zawierają co najmniej danych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. 

a, c, d, f i g 

- biuro zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia. 

4. Biuro nie przyjmuje informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika: 

1)   przekazanej niezgodnie z ust. 2 lub 

2)   przekraczającej zakres określony w ust. 3. 

5. Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze, o których mowa w art. 28 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na 

zasadach określonych w tej ustawie. 

6. Wierzyciel przekazuje do biura informacje gospodarcze, o których mowa w art. 193 ust. 8 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na 

zasadach określonych w tej ustawie. 

7. Wierzyciel będący sądem przekazuje do biura informacje gospodarcze dotyczące 

zobowiązanego do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki 

na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów 

sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, który nie uiścił ich w 

terminach określonych w art. 44 § 1 lub art. 206 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, na 

zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym. 

 

 

U S T A W A z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 

695, 875 i 1517) 

Art. 24. 

1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek. 

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

[3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się: 

1)   osobiście w formie pisemnej lub 
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2)   w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.] 

<3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:  

1) osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym 

własnoręcznym podpisem; 

2) na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, 

o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę 

składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej "wnioskodawcą". 

 

Art. 28. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera: 

1)   numer PESEL; 

2)   nazwisko i imię (imiona); 

3)   nazwisko rodowe; 

4)   imię ojca; 

5)   imię i nazwisko rodowe matki; 

6)   datę i miejsce urodzenia; 

7)   płeć; 

8)   obywatelstwo; 

9)   powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego; 

10)  adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu; 

[11)   własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty 

albo podpis zaufany;] 

<11) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego 

na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis 

elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;> 

12)  pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie 

danych; 
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13)   informację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu 

osobistego certyfikatu podpisu osobistego; 

14)   informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych 

osób fizycznych. 

Art. 30. 

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony 

wniosek. 

1a. Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, 

organ gminy: 

1)   zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w 

jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie 

podpisu osobistego oraz 

2)   przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod 

umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz 

certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych 

danych osobom z dysfunkcjami wzroku. 

1b. W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu, o 

którym mowa w ust. 1a pkt 2, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji 

związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w 

każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego. 

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności 

prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga 

obecności tej osoby. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli osoba ta: 

1)   nie ukończyła 5. roku życia albo 

2)   nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w 

siedzibie organu gminy. 

4. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się 

pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy: 

1)   wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1; 

2)   wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie 

organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, 
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niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po 

dniu złożenia tego wniosku. Przepis art. 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, posiadacz dowodu osobistego ustala kody 

umożliwiające identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz odbiera kod 

umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu 

podpisu osobistego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty odbiór dowodu 

osobistego. 

6. [W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w 

formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z 

powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która 

powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca 

powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu 

pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do 

której złożono wniosek]. <W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek 

o wydanie dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu 

choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która 

powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca 

powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego 

w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na 

terenie gminy, do której złożono wniosek.> Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

 

Art. 32b. 

[1. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 32a ust. 1, dokonuje się: 

1)   w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku 

zgłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 32a ust. 2 i 3, która dokonuje zgłoszenia 

w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym; 
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2)   przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w sposób określony 

w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3)   osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu 

własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego. 

2. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, wydaje się zaświadczenie 

potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia. 

3. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, w formie dokumentu 

elektronicznego, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na żądanie.] 

<1. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 32a ust. 1, dokonuje się: 

1) na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym do organu gminy, który 

wydał dowód osobisty, a w przypadku zgłoszenia przez osobę, o której mowa 

w art. 32a ust. 2 i 3, która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu 

osobistego, również podpisem osobistym; 

2) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do 

spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego 

w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3) osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego. 

2. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1–3, wydaje się 

zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia, w postaci 

wskazanej przez osobę dokonującą zgłoszenia. 

3. Osobie, o której mowa w art. 32a ust. 1, dokonującej zgłoszenia na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem zaufanym, zaświadczenie, o którym mowa 

w ust. 2, wydaje się na żądanie.> 

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane nieodpłatnie. 
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Art. 47. 

[1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, 

zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu 

osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu 

konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód 

osobisty. 

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej 

można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.] 

<1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, 

zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, 

a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. 

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej 

Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za 

pomocą poczty lub telefaksu.> 

3a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej 

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w 

sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz 

dowodu osobistego. 

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego 

nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 

4a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik 

legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. 
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5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy 

lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 

wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 

[6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu 

osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego 

zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub 

uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.] 

<6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, oraz 

posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, 

za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu 

osobistego wydaje się na żądanie.> 

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania 

nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. 

9. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, 

przepisu ust. 1 nie stosuje się. 

Art. 48. 

1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego. 

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

1)   dane, o których mowa w art. 28 pkt 2-6; 

[2)    własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis 

zaufany albo w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 4 - podpis osobisty.] 

<2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza 

złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – kwalifikowany 

podpis elektroniczny, podpis zaufany albo w przypadku, o którym mowa 

w art. 47 ust. 4 – podpis osobisty.> 
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Art. 48a. 

1. W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo 

wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego 

wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania decyzji, 

o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 5a, posiadacz dowodu osobistego może zgłosić 

osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu 

osobistego. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia 

nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. 

3. Przepisy art. 47 ust. 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio. 

4. Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-6, oraz dane, o których mowa w art. 12 pkt 2 lit. 

a i b; 

[2)   własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.] 

<2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza 

złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – kwalifikowany 

podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.> 

5. Składając formularz, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się potwierdzenie złożenia 

organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu 

nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru 

dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten 

organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą 

naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych 

posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego. 

 

Art. 63. 

[1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje 

zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 3, 
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4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów 

Osobistych. 

2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej 

lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci 

elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis 

danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby, 

przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub 

w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

3. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu 

do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

Art. 72. 

[1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące 

jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w 

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

zadania publiczne.] 

<1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane 

dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy 

wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem 

własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

2. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione: 

1)   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych: 
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a)   podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11, 

b)  sądy; 

2)   inne podmioty - jeżeli: 

a)  wykażą w tym interes prawny, lub 

b)  wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę 

osoby, której udostępniane dane dotyczą. 

 

Art. 75. 

1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację 

związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu, z wyjątkiem 

dokumentu, o którym mowa w art. 62 ust. 4 pkt 5. 

[2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek 

złożony przez uprawniony podmiot.] 

<2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony 

wniosek złożony przez uprawniony podmiot na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym.> 

3. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione: 

1)    podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11; 

2)   sądy; 

3)   inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny. 

4. Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11, sądom oraz innym podmiotom 

realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w 

ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się 

nieodpłatnie. 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nierealizującym zadań publicznych na 

podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi 

udostępnia się odpłatnie. 

 

 

 



- 485 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 

2294 oraz z 2020 r. poz. 695) 

Art. 10. 

1. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują: 

1)   kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i 

dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie - w zakresie 

danych, o których mowa w art. 8 pkt 1-11, 13-15, 18 i 26; 

2)   kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu małżeństwa i 

dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie - w zakresie 

danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 7, 12, 13 i 26; 

3)   kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu zgonu i 

dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 7, 13, 

17, 19 i 26; 

3a)  kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wpłynął zagraniczny dokument stanu 

cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona 

rejestracja stanu cywilnego, jeżeli osoba, której nadano numer PESEL, nie ma 

polskich aktów stanu cywilnego - w zakresie zmiany danych, o których mowa w art. 8 

pkt 7, 13 i 26; 

4)   kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia i nazwiska 

- w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 i 2; 

5)   organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela 

polskiego - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 14-21; 

6)   wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze swoją 

właściwością - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 11; 

7)   organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 8 pkt 22; 

8)   organy właściwe do wydania paszportu - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 

pkt 23; 

9)    organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca - w 

zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3-7, 9-21, 24, 24a i 26; 

10)  organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, w stosunku do 

osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 

1-13, 15 i 22-24. 
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2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6-8, mogą przekazywać dane do rejestru PESEL 

za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane dotyczące dowodów 

osobistych, paszportów, obywatelstwa i rejestracji stanu cywilnego. 

3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz do rejestrów 

centralnych, o których mowa w ust. 2. 

4. Organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie dokonują rejestracji danych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku braku bezpośredniego 

dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu rejestracji 

dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał 

obowiązek ich rejestracji. 

[5. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany w ust. 4 organ 

przekazuje dane w formie pisemnej w celu ich rejestracji w terminie nie dłuższym niż 4 dni 

robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.] 

<5. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany 

w ust. 4 organ przekazuje dane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, 

opatrzonym własnoręcznym podpisem w celu ich rejestracji w terminie nie dłuższym 

niż 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.> 

6. Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8, należy podać datę zmiany danych 

oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika dokonana zmiana. 

Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru, z wyłączeniem danych wymienionych 

w art. 8 pkt 22 i 23 oraz danych zmienianych w związku z procedurą przysposobienia albo 

obalenia domniemania ojcostwa męża matki. 

6a. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 5 lat od dnia ich 

utworzenia. 

7. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w 

przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa 

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

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej - 

również inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. 

 

Art. 11. 

1. Organy, o których mowa w art. 10 ust. 1, z urzędu lub na wniosek osoby, której dane 

dotyczą, dokonują sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach 
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mieszkańców, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu 

faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych 

wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 

2. W przypadku gdy organ, o którym mowa w art. 10 ust. 1, stwierdzi niezgodność danych 

zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami 

lub ze stanem faktycznym, usuwa tę niezgodność, a jeżeli nie jest właściwy do jej 

usunięcia, zawiadamia o tym niezwłocznie organ właściwy do rejestracji tych danych na 

podstawie art. 10 ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności. 

2a. W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze 

mieszkańców z posiadanymi dokumentami podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1, 

zawiadamiają o tym organ właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 ust. 1 

w celu usunięcia tej niezgodności oraz przekazują temu organowi posiadane dokumenty 

stanowiące podstawę stwierdzenia wskazanej niezgodności, ich uwierzytelnione kopie lub 

odpisy, chyba że przepisy ustaw odrębnych uniemożliwiają ich przekazanie. 

2b. Usunięcie niezgodności może polegać w szczególności na sprostowaniu danych 

nieprawidłowych lub uzupełnieniu danych. 

2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, 

adres do korespondencji -jeżeli korespondencja ma być prowadzona drogą pocztową, oraz 

uzasadnienie. 

[3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 2a, 

składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 700, 730 i 848). 

4. O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były, na jej wniosek, 

sprawdzane. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której dane były sprawdzane, 

zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają wpływ na ustalenie tożsamości 

tej osoby.] 

<3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. 
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4. O sposobie załatwienia sprawy organ, który usunął niezgodność, zawiadamia osobę, 

której dane były, na jej wniosek, sprawdzane – na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której dane 

były sprawdzane, zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają wpływ 

na ustalenie tożsamości tej osoby.> 

Art. 18. 

[1. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL od osoby, o której 

mowa w art. 7 ust. 2, jest organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na 

pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt 

czasowy, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia 

właściwego organu gminy - organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta 

stołecznego Warszawy.] 

<1. Wniosek o nadanie numeru PESEL osoba, o której mowa w art. 7 ust. 2, składa na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do 

dowolnego organu gminy.> 

2. Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz 

udokumentowane dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-13, 15 i 22-24a, z 

uwzględnieniem art. 9 i art. 12. 

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2, należy wezwać 

wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

4. W celu nadania numeru PESEL organ wskazany w ust. 1 przekazuje, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-13, 15 i 22-24a, 

ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9 i art. 12. 

 

Art. 24. 

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany 

wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. 

2. Obowiązek meldunkowy polega na: 

1)   zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego; 

2)   wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego; 
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3)   zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu 

poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36. 

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel 

ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w 

miejscu ich wspólnego pobytu. 

4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się 

pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 

oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości 

za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach 

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

realizujących zadania publiczne. 

[5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 

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

publiczne.] 

6. W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek meldunkowy: 

1)   polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowaniu się 

z takiego miejsca jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy 

jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u 

komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu; 

2)   polegający na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

powrotu z tego wyjazdu jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy 

jednostki wojskowej. 

7. Wykonanie obowiązku meldunkowego w przypadkach, o których mowa w ust. 6, następuje 

poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w książce 

zameldowań komendanta obiektu wojskowego i nie wymaga zgłoszenia w organie gminy 

oraz ujęcia w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców. 
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Art. 28. 

[1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy: 

1)   w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na 

położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód 

osobisty lub paszport, albo 

2)   w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie 

danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem 

otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. 

2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez 

właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu 

zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz - do wglądu - 

dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. 

2a. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego 

tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe 

tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do 

formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego 

podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz 

dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie 

niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.] 

<1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie 

utrwalonym w postaci: 

1) papierowej – na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy 

właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, 

przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo 

2) elektronicznej – na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym 

wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod 

warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …). 

2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, 



- 491 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do 

lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu 

czasowego oraz – do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego 

właściciela lub podmiotu. 

2a. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny 

potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – 

odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego 

do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie 

właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu 

potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do 

lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – 

odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.> 

2b. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa 

cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, 

decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. 

[2c. Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo 

odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w formie, o której mowa w ust. 2a, 

wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych]. 

<2c. Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo 

odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w postaci, o której mowa 

w ust. 2a, wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.> 

2d. W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, w szczególności 

dokumentów, o których mowa w ust. 2a, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości 

może żądać okazania oryginałów tych dokumentów. 

3. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym 

miejscu. 

4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na 

celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. 

 

Art. 30. 

1. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 
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2)   numer PESEL, o ile został nadany; 

3)   datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany; 

4)   kraj urodzenia; 

5)   
(1)

 (uchylony); 

6)   kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 

7)   adres nowego miejsca pobytu stałego; 

8)   
(2)

 (uchylony); 

9)   podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do 

lokalu; 

10)  nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; 

[11)  adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na 

pobyt stały przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;] 

<11) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała 

zameldowania na pobyt stały na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej;> 

12)  
(3)

 adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego; 

13)  
(4)

 informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych 

kontaktowych osób fizycznych. 

2. W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   numer PESEL, o ile został nadany; 

3)   datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany; 

4)   kraj urodzenia; 

5)   kraj miejsca zamieszkania; 

6)   
(5)

 (uchylony); 

7)   adres nowego miejsca pobytu czasowego; 

8)   deklarowany okres pobytu; 

9)   
(6)

 (uchylony); 

10)  podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do 

lokalu; 

11)  nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; 

[12)  adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na 

pobyt czasowy przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;] 
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<12) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała 

zameldowania na pobyt czasowy na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej;> 

13)  
(7)

 adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego; 

14)  
(8)

 informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych 

kontaktowych osób fizycznych. 

[3. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, składanym w formie, o której 

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, nie zamieszcza się danych, o których mowa odpowiednio w 

ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.] 

<3. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego składanym na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej nie zamieszcza się danych, o których mowa 

odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.> 

 

Art. 32. 

1. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o 

zameldowaniu na pobyt stały. 

2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, 

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. 

3. W zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się; 

3)   oznaczenie organu wydającego zaświadczenie; 

4)   adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz 

datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego. 

4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są ważne do chwili zmiany miejsca 

zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne 

nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. 

[5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od żądania 

wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
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publiczne. Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.] 

<5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od żądania 

wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym 

własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

 

Art. 33. 

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu 

czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować 

się. 

[2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu 

czasowego: 

1)   w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego 

miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo 

2)    w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie 

danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod 

warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.] 

<2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca 

pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci: 

1) papierowej – na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie 

gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do 

wglądu dowód osobisty lub paszport, albo 

2) elektronicznej – na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym 

wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 

ust. 1, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 40 ustawy z 

dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując 

zameldowania w nowym miejscu pobytu. 

 

Art. 34. 

1. W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego zamieszcza się: 
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1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   numer PESEL, o ile został nadany; 

3)   datę i miejsce urodzenia; 

4)   
(9)

 (uchylony); 

5)   nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; 

[6)   adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z 

miejsca pobytu stałego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;] 

<6) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała 

wymeldowania z miejsca pobytu stałego na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej;> 

7)   
(10)

 adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego; 

8)   
(11)

 informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych 

kontaktowych osób fizycznych. 

2. W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego zamieszcza się: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   numer PESEL, o ile został nadany; 

3)   datę i miejsce urodzenia; 

4)   adres miejsca pobytu stałego; 

5)   
(12)

 (uchylony); 

6)  nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; 

[7)   adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z 

miejsca pobytu czasowego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;] 

<7) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała 

wymeldowania z miejsca pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej;> 

8)   
(13)

 adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego; 

9)   
(14)

 informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych 

kontaktowych osób fizycznych. 

3. Jeżeli obywatel polski dokonuje wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu 

jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu, wymeldowanie następuje na 

podstawie formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub 2. 
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Art. 36. 

1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu 

poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu 

stałego i czasowego. 

2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru 

stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd 

oraz powrót. 

[3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca 

pobytu stałego albo czasowego: 

1)   w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przedstawiając 

do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo 

2)    w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie 

danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod 

warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.] 

<3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia 

miejsca pobytu stałego albo czasowego na piśmie utrwalonym w postaci: 

1) papierowej, w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, opatrzonym 

własnoręcznym podpisem, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub 

paszport, albo 

2) elektronicznej – na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym 

wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 

ust. 1, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 40 ustawy z 

dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

 

Art. 37. 

1. W formularzu zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   numer PESEL, o ile został nadany; 

3)   datę i miejsce urodzenia; 

4)   kraj urodzenia; 
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5)   
(15)

 (uchylony); 

6)   
(16)

 (uchylony); 

7)   przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

8)   datę wyjazdu; 

9)   kraj wyjazdu; 

10)  nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; 

[11)  adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia wyjazdu 

poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu dokumentu 

elektronicznego;] 

<11) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała 

zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym 

w postaci elektronicznej;> 

12)  
(17)

 adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego; 

13)  
(18)

 informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych 

kontaktowych osób fizycznych. 

2. W formularzu zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

zamieszcza się: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   numer PESEL, o ile został nadany; 

3)   datę i miejsce urodzenia; 

4)   kraj urodzenia; 

5)   
(19)

 (uchylony); 

6)   
(20)

 (uchylony); 

7)   datę powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej; 

8)   nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony; 

[9)   adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia powrotu z 

wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu dokumentu 

elektronicznego;] 

<9) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli osoba dokonała 

zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej;> 
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10)  
(21)

 adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego; 

11)  
(22)

 informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych 

kontaktowych osób fizycznych. 

 

Art. 45. 

1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru w 

zakresie danych dotyczących tej osoby, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, po uwierzytelnieniu jej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

[2. Organy prowadzące rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców, na wniosek 

zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu 

elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach 

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

realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny 

odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w 

zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu 

elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach 

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

realizujących zadania publiczne.] 

<2. Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby 

złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym 

podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest 

wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej 

osoby przetwarzanych w prowadzonym rejestrze mieszkańców.> 

<2a. Dowolny organ gminy, na wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny 

lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze 

PESEL. 

2b. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 2a, są przekazywane, w zależności od 

żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym 
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własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

[3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może mieć formę wydruku z systemu 

teleinformatycznego.] 

<3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, może mieć postać wydruku z systemu 

teleinformatycznego.> 

Art. 46. 

1. Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji 

ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom: 

1)   organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 

2)    Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-

Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i 

strażom gminnym (miejskim); 

3)    komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez 

nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania 

postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza; 

4)    (uchylony); 

5)   państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych 

przepisach; 

6)   Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione: 

1)   osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 

2)   jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii 

publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która 

nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; 

3)   innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w 

otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą; 

4)   
( )

 podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz 

podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji 
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elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) w celu wydania środka 

identyfikacji elektronicznej; 

[5)   
(24)

 kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi 

podpisu elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 

5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.] 

<5) kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane usługi 

podpisu elektronicznego lub kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 

września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.> 

3. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego wykorzystywania 

przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji 

sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

Art. 47. 

[1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępnia się dane jednostkowe, na ich 

wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te 

są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub 

dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępniania się dane jednostkowe, na 

ich wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym 

własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dane te są 

przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci 

elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym.> 
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1a. W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony wyłącznie do 

jednego organu dowolnej gminy. 

2. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie mogą 

być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 

3. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze decyzji 

administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione 

warunki określone w art. 46. 

[3a. Organ, który otrzymał wniosek w formie, o której mowa w ust. 1, skierowany przez 

podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 do korzystania z urządzeń teletransmisji 

danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.] 

<3a. Organ, który otrzymał wniosek w postaci, o której mowa w ust. 1, skierowany 

przez podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 do korzystania z urządzeń 

teletransmisji danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.> 

4. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, o których mowa w 

art. 3, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod 

jednym adresem. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083) 

 

Art. 13. 

1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki 

jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, w czasie umożliwiającym 

zapoznanie się z tymi informacjami: 

[1)   imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;] 

<1) imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) oraz adres do doręczeń elektronicznych, 

o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. ….), zwany dalej „adresem do 

doręczeń elektronicznych”, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której 

mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, zwanej dalej „bazą adresów elektronicznych”, 

kredytodawcy i pośrednika kredytowego;> 

2)   rodzaj kredytu; 
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3)   czas obowiązywania umowy; 

4)    stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy oprocentowania oraz, 

jeżeli są dostępne, wszelkie indeksy lub stopy referencyjne mające zastosowanie do 

pierwotnej stopy oprocentowania kredytu, a także okresy, warunki i procedury zmian 

stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne 

stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp 

procentowych w danym okresie obowiązywania umowy; 

5)   całkowitą kwotę kredytu; 

6)   terminy i sposób wypłaty kredytu; 

7)    całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta; 

7a)   rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przedstawioną za pomocą 

reprezentatywnego przykładu, który obejmuje wszystkie założenia przyjęte do 

obliczenia tej stopy; w przypadku gdy konsument poinformował kredytodawcę o co 

najmniej jednym ze składników preferowanego przez siebie kredytu, takim jak okres 

obowiązywania umowy o kredyt lub całkowita kwota kredytu, składniki te powinny 

być uwzględnione w reprezentatywnym przykładzie; 

7b)   informację, że inne mechanizmy dokonywania wypłat mogą spowodować 

zastosowanie wyższej rocznej stopy oprocentowania - jeżeli umowa o kredyt 

przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat, w odniesieniu do których obowiązują 

różne opłaty i stopy oprocentowania, a kredytodawca korzysta z założenia, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy; 

8)    zasady i terminy spłaty kredytu oraz, w odpowiednich przypadkach, kolejność 

zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy; jeżeli w 

ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności 

kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego 

na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania; 

9)    informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności 

umowy ubezpieczenia, w przypadku gdy zawarcie takiej umowy jest niezbędne do 

uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach; 

10)   w odpowiednich przypadkach, informację o innych kosztach, które konsument jest 

zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o 

odsetkach, prowizjach, marżach, opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub 

kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i 
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wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie z instrumentów płatniczych zarówno dla 

transakcji płatności, jak i dla wypłat, oraz kosztach usług dodatkowych, w 

szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich 

koszty te mogą ulec zmianie; 

11)  informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią; 

12)  informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej 

zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu; 

13)  informację o skutkach braku płatności; 

14)  w odpowiednich przypadkach informację o wymaganych zabezpieczeniach kredytu 

konsumenckiego; 

15)  informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy; 

16)  informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem; 

17)  informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę 

kredytu przed terminem oraz zasady jej ustalania; 

18)   informację o prawie konsumenta do niezwłocznego otrzymania bezpłatnej informacji 

na temat wyników przeprowadzonej w celu oceny zdolności kredytowej weryfikacji w 

bazie danych; 

19)  informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu umowy, na 

warunkach określonych w art. 12; 

20)  w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym kredytodawca lub 

pośrednik kredytowy jest związany informacjami, które przekazał konsumentowi. 

2. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt wiązany lub w 

formie odroczonej płatności jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, 

dane, o których mowa w ust. 1, oraz opis i cenę towaru lub usługi. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do sprzedawców i usługodawców, którzy działają w 

charakterze pośredników kredytowych w ramach działalności pomocniczej. 

 

Art. 30. 

1. Umowa o kredyt konsumencki, z zastrzeżeniem art. 31-33, powinna określać: 

[1)   imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) 

kredytodawcy i pośrednika kredytowego; 
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<1) imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) 

oraz adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów 

elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego;> 

2)   rodzaj kredytu; 

3)   czas obowiązywania umowy; 

4)   całkowitą kwotę kredytu; 

5)   terminy i sposób wypłaty kredytu; 

6)    stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki 

i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy 

referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; 

jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, 

informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym 

okresie obowiązywania umowy; 

7)   rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez 

konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem 

wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia; 

8)   zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu 

konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, o 

którym mowa w art. 37 ust. 1; jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy 

oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność 

zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których 

stosuje się różne stopy oprocentowania; 

9)   zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych 

kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela 

karencji w spłacie kredytu; 

10)   informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku 

z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za 

prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno 

transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków 

płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach 

oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane 

kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie; 
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11)  roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany 

oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu; 

12)  skutki braku płatności; 

13)  informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią; 

14)  sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje; 

15)  termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez 

konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z 

rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym; 

16)   prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu 

przed terminem; 

17)   informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed 

terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie; 

18)  informację o prawie, o którym mowa w art. 59 ust. 1; 

19)   warunki rozwiązania umowy; 

20)  informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz 

zasadach dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi; 

21)  wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów. 

2. Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez 

konsumenta nie są niezwłocznie zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale są 

wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w 

umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, umowa powinna zawierać jasne i zwięzłe 

stwierdzenie, że nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na 

jej podstawie. 

Art. 53. 

1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt 

konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30, 

konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30. 

[3. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć 

konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z 

oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). 
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4. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem 

złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy.] 

<3. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy 

wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania 

(siedziby) oraz adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów 

elektronicznych, o ile taki posiada. 

4. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego 

upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod jeden ze wskazanych przez 

kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adresów, o których mowa w ust. 3.> 

5. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, jest wystarczające wysłanie 

oświadczenia przed jego upływem. 

Art. 59b. 

1. Instytucja pożyczkowa może udostępniać instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe informacje w zakresie niezbędnym do 

oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9, i analizy ryzyka 

kredytowego. 

[2. Udostępnianie informacji na podstawie ust. 1 może nastąpić, jeżeli instytucja pożyczkowa 

uzyskała upoważnienie konsumenta, którego dotyczą te dane, w postaci pisemnej lub w 

postaci elektronicznej utrwalonej na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848). Upoważnienie 

określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia.] 

<2. Udostępnianie informacji na podstawie ust. 1 może nastąpić, jeżeli instytucja 

pożyczkowa uzyskała upoważnienie konsumenta, którego dotyczą te dane, na piśmie 

w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przesłane na adres do doręczeń 

elektronicznych, lub utrwalonej na informatycznym nośniku danych w rozumieniu 

art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i …). 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia.> 

3. Po udostępnieniu danych konsumenta instytucja pożyczkowa obowiązana jest do 

informowania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
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1997 r. - Prawo bankowe, która otrzymała te dane, o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, o stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania lub korekcie jego wysokości oraz 

o nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe obowiązana jest 

wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, do zbioru, w którym 

są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania. 

 

 

U S T A W A 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 i 

1339) 

Art. 127m. 

1. Przedsiębiorca sporządza roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności polegającej na 

podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, które zawiera: 

1)   dane identyfikujące przedsiębiorcę; 

2)   dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności polegającej na podziemnym 

składowaniu dwutlenku węgla; 

3)   wyniki monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym 

informacje o sposobie i częstotliwości prowadzenia monitoringu; 

4)   informacje o ilości i charakterystyce, w tym źródle pochodzenia, dwutlenku węgla 

zatłoczonego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 

5)   informacje o istnieniu i aktualnym stanie zabezpieczenia finansowego, o którym 

mowa w art. 28a ust. 2, oraz zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 

1, a także dowody potwierdzające istnienie i aktualny stan tych zabezpieczeń; 

6)   ocenę zgodności zachowania dwutlenku węgla zatłoczonego do podziemnego 

składowiska dwutlenku węgla z jego zachowaniem modelowym określonym w 

dokumentacji geologicznej, wraz z uzasadnieniem; 

7)   inne informacje istotne dla oceny bezpieczeństwa prowadzenia działalności 

polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla. 

[2. Przedsiębiorca składa sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy do organu 

koncesyjnego w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w formie pisemnej lub w 

formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 
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r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346).] 

<2. Przedsiębiorca składa sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy do organu 

koncesyjnego w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej lub elektronicznej, podpisując je odpowiednio do sposobu 

utrwalenia podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.> 

3. Kopię sprawozdania przedsiębiorca przesyła do właściwego organu nadzoru górniczego w 

terminie, o którym mowa w ust. 2. 

 

 

U S T A W A 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) 

 

Art. 71. 

1. Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, 

spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez 

Prezesa UKE. 

[2. Do konkursu może przystąpić operator pocztowy prowadzący działalność pocztową na 

podstawie wpisu do rejestru, który posiada zdolność ekonomiczną i techniczną 

obejmującą co najmniej: 

1)   sieć placówek pocztowych, 

2)   sieć centrów rozdzielczych, 

3)   środki transportu, 

4)   organizację przedsiębiorstwa, 

5)   płynność finansową 

- umożliwiające realizację zadań operatora wyznaczonego.] 

<2. Do konkursu może przystąpić operator pocztowy prowadzący działalność pocztową 

na podstawie wpisu do rejestru, który: 

1) posiada zdolność ekonomiczną i techniczną obejmującą co najmniej: 

a) sieć placówek pocztowych, 

b) sieć centrów rozdzielczych, 

c) środki transportu, 

d) organizację przedsiębiorstwa, 
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e) płynność finansową, 

2) spełnia standard, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i …), 

potwierdzony uzyskaniem pozytywnego wyniku niezależnego audytu, 

3) spełnia warunki organizacyjno-techniczne do świadczenia publicznej usługi 

hybrydowej określone w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …) 

– umożliwiające realizację zadań operatora wyznaczonego.> 

3. Prezes UKE dokonuje wyboru operatora wyznaczonego, mając na uwadze: 

1)   zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych; 

2)   zapewnienie wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz 

dostępności usług powszechnych; 

3)   koszt świadczenia usług powszechnych przedstawiony przez operatora pocztowego; 

4)   zapewnienie rentowności świadczenia usług powszechnych; 

5)   zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na rzecz obronności, 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

6)   zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług 

powszechnych [.] <;> 

<7) zdolność do efektywnego świadczenia publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego; 

8) zdolność do efektywnego świadczenia publicznej usługi hybrydowej.> 

4. Decyzja o wyborze operatora wyznaczonego zawiera w szczególności: 

1)   firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i 

adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej; 

2)   oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w 

innym właściwym rejestrze; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   numer w rejestrze; 

5)   termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązku świadczenia usług 

powszechnych. 
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Art. 73. 

1. Prezes UKE, w drodze decyzji, uznaje konkurs za nierozstrzygnięty, jeżeli: 

1)   do konkursu w terminie określonym w ogłoszeniu nie przystąpił żaden operator 

pocztowy; 

2)   żaden z operatorów pocztowych nie spełnił warunków uczestnictwa w konkursie; 

3)   żaden z operatorów pocztowych nie zapewni realizacji zadań operatora 

wyznaczonego. 

2. Informacja o uznaniu konkursu za nierozstrzygnięty jest wywieszana w siedzibie Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Urzędem", oraz zamieszczana na stronie 

podmiotowej BIP. 

3. W przypadku gdy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty obowiązki operatora wyznaczonego 

wykonuje dotychczasowy operator wyznaczony. 

4. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, okres, na jaki przedłuża dotychczasowemu 

operatorowi wyznaczonemu wykonywanie obowiązków operatora wyznaczonego, nie 

krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, kierując się stopniem rozwoju konkurencyjnego 

rynku usług pocztowych, zakresem obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 2, 

koniecznością zachowania ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz ich 

dostępności <,a także zapewnieniem świadczenia publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej>. 

 

Art. 75. 

[1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek uczestnika konkursu złożony w terminie 21 dni od 

dnia ogłoszenia wyników konkursu, w drodze decyzji, unieważnia konkurs, jeżeli zostały 

rażąco naruszone przepisy prawa.] 

<1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek uczestnika konkursu spełniającego wymogi 

przystąpienia do konkursu, o których mowa w art. 71 ust. 2, złożony w terminie 21 

dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu, w drodze decyzji, unieważnia konkurs, 

jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa.> 

2. Unieważnienie konkursu stanowi podstawę wznowienia postępowania w sprawie konkursu. 

 

Art. 77. 

1. Decyzja Prezesa UKE o wyborze operatora wyznaczonego wygasa w przypadku: 

1)   wykreślenia operatora wyznaczonego z rejestru; 
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2)   wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej przez operatora 

wyznaczonego; 

3)   wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy będącego operatorem 

wyznaczonym. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE, w drodze decyzji, wskazuje operatora 

pocztowego, który pełni obowiązki operatora wyznaczonego do czasu rozpoczęcia 

realizacji zadań przez operatora wyznaczonego wybranego w drodze konkursu. 

3. Prezes UKE określa, w decyzji, o której mowa w ust. 2, okres, na jaki powierza 

wykonywanie obowiązków operatora wyznaczonego, nie krótszy niż 12 miesięcy i nie 

dłuższy niż 3 lata, kierując się stopniem rozwoju rynku pocztowego, zakresem 

obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 2, koniecznością zachowania ciągłości 

świadczenia usług powszechnych oraz ich dostępności <,a także zapewnieniem 

świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego 

i publicznej usługi hybrydowej>. 

4. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE bierze pod uwagę: 

1)   zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz ich; 

2)   zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług 

powszechnych; 

3)   zdolność operatora pocztowego do wykonywania zadań, w tym na rzecz obronności, 

bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w zakresie wynikającym z 

obowiązków operatora wyznaczonego[.] <;> 

<4) zdolność do zapewnienia świadczenia publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.> 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

6. [W przypadku gdy żaden z operatorów pocztowych nie spełnia kryteriów, o których mowa 

w ust. 4, Prezes UKE, w drodze decyzji, wskazuje operatorów pocztowych, którzy pełnić 

będą obowiązki operatora wyznaczonego, dokonując podziału tego obowiązku według 

kryterium terytorialnego lub poszczególnych usług powszechnych, w sposób zapewniający 

brak nakładania się obowiązków świadczenia usług powszechnych] <W przypadku gdy 

żaden z operatorów pocztowych nie spełnia kryteriów, o których mowa w ust. 4, 

Prezes UKE, w drodze decyzji, wskazuje operatorów pocztowych, którzy pełnić będą 

obowiązki operatora wyznaczonego, dokonując podziału tego obowiązku według 

kryterium terytorialnego lub poszczególnych usług powszechnych lub świadczenia 
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publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi 

hybrydowej, w sposób zapewniający brak nakładania się obowiązku świadczenia 

tych usług.> Przepisy ust. 3-5 stosuje się. 

7. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 6, operatorzy wyznaczeni są 

obowiązani do zawarcia, w zakresie niezbędnym dla zachowania interoperacyjności 

świadczenia usług powszechnych <oraz publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej>, umów o współpracy, w tym o 

wzajemnym dostępie do sieci pocztowej, na przejrzystych i niedyskryminujących 

warunkach. 

Art. 78. 

1. Prezes UKE może uchylić decyzję o wyborze operatora wyznaczonego w przypadku: 

1)   uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego warunków świadczenia usług 

powszechnych, 

2)   wykazywania przez operatora wyznaczonego rażąco wysokiego kosztu netto 

obowiązku świadczenia usług powszechnych, 

3)   nierentowności usług powszechnych i uznania przez Prezesa UKE, że przedstawiony 

przez operatora wyznaczonego program działań na rzecz przywrócenia i utrzymania 

ich rentowności nie zapewni osiągnięcia tego celu 

- jeżeli analiza rynku pocztowego wskazuje, że obowiązek świadczenia usług 

powszechnych może być zrealizowany przez innego operatora pocztowego. 

<1a. Ponadto Prezes UKE może uchylić decyzję o wyborze operatora wyznaczonego 

w przypadku: 

1) uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego warunków świadczenia 

publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub warunków 

świadczenia publicznej usługi hybrydowej, określonych w ustawie z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, 

2) rażąco wysokiego kosztu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 

– jeżeli analiza rynku wskazuje, że obowiązek świadczenia tych usług może być 

zrealizowany przez inny podmiot.> 

2. Prezes UKE jest obowiązany poinformować operatora wyznaczonego o stwierdzeniu 

zaistnienia przesłanek wymienionych w [ust. 1] <ust. 1 i 1a>, które mogą skutkować 

uchyleniem decyzji o wyborze operatora wyznaczonego. 
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3. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez operatora wyznaczonego informacji, 

o której mowa w ust. 2, stwierdzone nieprawidłowości nie zostały usunięte Prezes UKE 

uchyla decyzję o wyborze operatora wyznaczonego. 

4. W przypadku uchylenia decyzji o wyborze operatora wyznaczonego operator pocztowy 

wykonuje obowiązki operatora wyznaczonego do czasu przejęcia ich przez nowego 

operatora wyznaczonego. 

 

Art. 79. 

1. Operator wyznaczony, który z przyczyn nieleżących po jego stronie nie będzie mógł dalej 

świadczyć usług powszechnych <lub publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej>, jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować Prezesa UKE o zamiarze zaprzestania świadczenia tych usług, a także o 

działaniach podjętych dla zachowania ciągłości ich świadczenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE uchyla decyzję o wyborze operatora 

wyznaczonego. 

3. Operator pocztowy nie może zaprzestać świadczenia usług powszechnych do czasu 

przejęcia ich świadczenia przez nowego operatora wyznaczonego. 

 

 

U S T A W A z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 

podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 765) 

 

Art. 69. 

1. Na wniosek o powiadomienie pochodzący od państwa członkowskiego naczelnik urzędu 

skarbowego doręcza podmiotowi dokumenty odnoszące się do należności pieniężnych, 

wraz z jednolitym formularzem służącym do powiadomienia. 

[2. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1, otrzymanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej 

doręczenie polega na doręczeniu ich wydruku. Na wydruku umieszcza się potwierdzenie 

zgodności danych zawartych w wydruku z treścią dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

ze wskazaniem daty dokonania wydruku, imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i 

podpisem osoby dokonującej potwierdzenia.] 
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<2. Za doręczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, otrzymanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej uznaje się doręczenie tych dokumentów w postaci elektronicznej, 

jeżeli takie doręczenie umożliwia zapoznanie się z ich treścią, a gdy nie jest to 

możliwe – w postaci papierowej. Doręczenie w postaci papierowej polega na 

doręczeniu wydruku dokumentów. Na wydruku umieszcza się potwierdzenie 

zgodności danych zawartych w wydruku z treścią dokumentów, o których mowa w 

ust. 1, ze wskazaniem daty dokonania wydruku, imienia, nazwiska, stanowiska 

służbowego i podpisem osoby dokonującej potwierdzenia.> 

 

 

U S T A W A z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) 

 

Art. 139n. 

1. Mobilność krótkoterminowa pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, w przypadku gdy łącznie są spełnione 

następujące warunki: 

1)   celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego 

pracownikiem kadry kierowniczej, specjalistą lub pracownikiem odbywającym staż 

jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w 

Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty 

lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa; 

2)   posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. 

a rozporządzenia nr 1030/2002, wydany przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, zawiera adnotację "ICT"; 

3)   Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki przyjmującej mającej siedzibę w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, zawierający adnotację "ICT", o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z 

tej mobilności i nie wydał decyzji o sprzeciwie w terminie 20 dni. 
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2. [Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim i wnosi się 

je w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wnoszonej na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Szefa Urzędu, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z 

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

publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).] <Zawiadomienie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim i wnosi się na piśmie w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej wnoszonej na adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …).> Zawiadomienie to zawiera 

następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   płeć; 

4)   obywatelstwo; 

5)   stanowisko, na którym cudzoziemiec będzie wykonywał pracę; 

6)   planowany okres lub okresy wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7)   nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, z adnotacją "ICT"; 

7a)   okres ważności dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją "ICT"; 

8)   nazwę i adres jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz pracodawcy macierzystego cudzoziemca; 

9)    imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jednostka przyjmująca mająca siedzibę 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dołącza: 

1)   dowód, że jednostka przyjmująca mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej spełnia warunki, o których mowa w art. 3 pkt 5b; 

2)   dowód, że cudzoziemiec posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które 

są wymagane w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w 
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rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   umowę, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawartą w formie 

pisemnej, lub dokument, o którym mowa w art. 139a ust. 1 pkt 2; 

4)   kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, liczy się od dnia doręczenia Szefowi Urzędu 

zawiadomienia wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 3, i pod 

warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Szef Urzędu wydaje decyzję o sprzeciwie, w przypadku gdy: 

1)   jednostka przyjmująca mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

spełnia warunków, o których mowa w art. 3 pkt 5b, lub 

2)   cudzoziemiec nie posiada formalnych kwalifikacji lub nie spełnia innych warunków, 

które są wymagane w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie 

regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, lub 

3)   wynagrodzenie określone w umowie, na podstawie której cudzoziemiec ma 

wykonywać pracę, lub w dokumencie, o którym mowa w art. 139a ust. 1 pkt 2, jest 

niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pracę porównywalnego rodzaju i na porównywalnym 

stanowisku, lub 

4)   okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, zawierającego adnotację "ICT", nie obejmuje okresu 

planowanej mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty 

lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, lub 

5)   przemawiają za tym względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub 
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6)   zawiadomienie zawiera nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączone do niego dokumenty zawierają takie dane lub informacje, lub zostały 

podrobione lub przerobione, lub 

7)   obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

8)   dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu. 

7. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Szef Urzędu zwraca się do 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, o 

przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 5. 

8. Organy, o których mowa w ust. 7, przekazują informację, o której mowa w ust. 7, w 

terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku. 

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, nie przekaże 

informacji w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznaje się, że wymóg uzyskania 

informacji został spełniony. 

10. Wymiana informacji między Szefem Urzędu a organami, o których mowa w ust. 7, może 

odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

11. Decyzja Szefa Urzędu o sprzeciwie jest ostateczna. 

12. Szef Urzędu niezwłocznie informuje organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, wydany przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, z adnotacją "ICT", o wydaniu decyzji o sprzeciwie. 

 

Art. 149b. 

1. Mobilność studenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, w 

przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki: 

1)   celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego 

studentem lub doktorantem jest kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

2)   cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym 

obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej 
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dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność 

wewnątrzunijną; 

3)   posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. 

a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wiza długoterminowa, wydane przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, zawiera adnotację "student"; 

4)   okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kontynuacji lub 

uzupełnienia studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej nie przekracza 360 dni; 

5)   Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki prowadzącej studia mającej 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonej przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 144 ust. 4-14, chyba że ta 

jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, albo od jednostki prowadzącej 

studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została 

wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a 

ust. 1, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności i nie wydał decyzji 

o sprzeciwie w terminie 30 dni. 

2.[Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, sporządza się w języku polskim i wnosi się 

je w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wnoszonej na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Szefa Urzędu, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z 

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

publiczne.] <Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, sporządza się w języku 

polskim i wnosi się na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

wnoszonej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

Zawiadomienie to zawiera następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   płeć; 

4)   obywatelstwo; 

5)   serię, numer i termin ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży; 

6)   planowany okres lub okresy kontynuacji lub uzupełnienia studiów; 
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7)   nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "student"; 

8)   okres ważności dokumentu pobytowego lub okres ważności i dopuszczalny okres 

pobytu wskazany w wizie długoterminowej, o których mowa w pkt 7; 

9)   nazwę programu unijnego lub programu wielostronnego obejmującego środki w 

zakresie mobilności lub porozumienia między przynajmniej dwiema instytucjami 

szkolnictwa wyższego przewidującego mobilność wewnątrzunijną; 

10)  nazwę i adres jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 7, w której dotąd 

cudzoziemiec odbywał studia; 

11)  nazwę i adres jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w której cudzoziemiec zamierza kontynuować lub 

uzupełniać studia podjęte na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 

12)  imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jednostka prowadząca studia załącza 

dowód: 

1)   posiadania przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 

lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy długoterminowej, wydanych przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawierających adnotację "student"; 

2)   posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 

leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   posiadania przez cudzoziemca wystarczających środków finansowych na pokrycie 

kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w 

art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

"student", w wysokości określonej w art. 144 ust. 1a i w przepisach wydanych na 

podstawie art. 150; 
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4)   uiszczenia przez cudzoziemca opłaty za studia, jeżeli kontynuacja lub uzupełnienie 

studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

następuje odpłatnie. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, liczy się od dnia doręczenia Szefowi Urzędu 

zawiadomienia wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 3, i pod 

warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Szef Urzędu wydaje decyzję o sprzeciwie, w przypadku gdy: 

1)   okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy długoterminowej, 

wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawierających 

adnotację "student", nie obejmuje okresu planowanej mobilności studenta lub 

2)   cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

3)   cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które 

wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "student", w 

wysokości określonej w art. 144 ust. 1a i w przepisach wydanych na podstawie art. 

150, lub 

4)   cudzoziemiec nie uiścił opłaty za studia, lub 

5)   jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub 

doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6)   jednostka prowadząca studia nie prowadzi rzeczywistej działalności polegającej na 

prowadzeniu studiów lub jest likwidowana, lub 

7)   zawiadomienie zawiera nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączone do niego dokumenty zawierają takie dane lub informacje, lub zostały 

podrobione lub przerobione, lub 
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8)   obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

9)   dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, lub 

10)  wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

7. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Szef Urzędu zwraca się do 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, o 

przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 5 lub 10. 

8. Organy, o których mowa w ust. 7, przekazują informację, o której mowa w ust. 7, w 

terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, nie przekaże 

informacji w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznaje się, że wymóg uzyskania 

informacji został spełniony. 

10. Wymiana informacji między Szefem Urzędu a organami, o których mowa w ust. 7, może 

odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

11. Decyzja Szefa Urzędu o sprzeciwie jest ostateczna. 

12. Szef Urzędu niezwłocznie informuje organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "student", o wydaniu 

decyzji o sprzeciwie. 

13. Jednostka prowadząca studia mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

która dokonała zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, niezwłocznie zawiadamia 

pisemnie Szefa Urzędu o skreśleniu z listy studentów lub doktorantów cudzoziemca 

korzystającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności studenta. 

14. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 13, Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. 

15. Cudzoziemiec, który rozpoczął korzystanie z mobilności studenta, przed dniem, o którym 

mowa w art. 144b ust. 1, może kontynuować kształcenie w jednostce prowadzącej studia, 

w stosunku do której została wydana decyzja, o której mowa w art. 144b ust. 1. 
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Art. 156b. 

1. Mobilność krótkoterminowa naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

dopuszczalna, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 

1)   celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego 

naukowcem jest prowadzenie części badań naukowych lub prac rozwojowych w 

jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 

151 ust. 4-5; 

2)   posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. 

a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wiza długoterminowa, wydane przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, zawiera adnotację "naukowiec"; 

3)   Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki naukowej, o której mowa w pkt 1, 

o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności i nie wydał decyzji o 

sprzeciwie w terminie 30 dni. 

2. [Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim i wnosi się 

je w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wnoszonej na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Szefa Urzędu, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z 

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

publiczne.] <Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku 

polskim i wnosi się na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

wnoszonej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

Zawiadomienie to zawiera następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   płeć; 

4)   obywatelstwo; 

5)   serię, numer i termin ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży; 

6)   planowany okres lub okresy prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

przez naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, lub wizę długoterminową z adnotacją "naukowiec"; 
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8)   okres ważności dokumentu pobytowego lub okres ważności i dopuszczalny okres 

pobytu wskazany w wizie długoterminowej, o których mowa w pkt 7; 

9)   nazwę i adres instytucji naukowej z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 7, w której cudzoziemiec prowadzi lub dotąd 

prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe; 

10)  nazwę i adres jednostki naukowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której 

mają być prowadzone badania naukowe lub prace rozwojowe; 

11)  imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jednostka naukowa załącza: 

1)   dowód posiadania przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 

1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy długoterminowej, wydanych 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawierających adnotację 

"naukowiec"; 

2)   dowód posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 

leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   dowód posiadania przez cudzoziemca wystarczających środków finansowych na 

pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w 

art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

"naukowiec", w wysokości określonej w art. 151 ust. 1a i w przepisach wydanych na 

podstawie art. 157; 

4)   umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, na podstawie której cudzoziemiec ma prowadzić część badań 

naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawartej z tą 

jednostką jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa 

cywilnoprawna, i określającej: 

a)  tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot, 
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b)  zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub 

prac rozwojowych, 

c)  zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do 

zrealizowania jego zobowiązania, 

d)  datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub 

prac rozwojowych, 

e)  wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, liczy się od dnia doręczenia Szefowi Urzędu 

zawiadomienia wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 3, i pod 

warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Szef Urzędu wydaje decyzję o sprzeciwie, w przypadku gdy: 

1)   okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy długoterminowej, 

wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawierających 

adnotację "naukowiec", nie obejmuje okresu planowanej mobilności krótkoterminowej 

naukowca lub 

2)   cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

3)   cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które 

wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "naukowiec", w 

wysokości określonej w art. 151 ust. 1a i w przepisach wydanych na podstawie art. 

157, lub 

4)   jednostka naukowa działa głównie w celu ułatwiania niezgodnego z prawem wjazdu 

lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

5)   jednostka naukowa nie prowadzi rzeczywistej działalności naukowej lub została 

ogłoszona jej upadłość albo jest ona likwidowana, lub 
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6)   zawiadomienie zawiera nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączone do niego dokumenty zawierają takie dane lub informacje, lub zostały 

podrobione lub przerobione, lub 

7)   obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

8)   dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, lub 

9)   wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

7. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Szef Urzędu zwraca się do 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, o 

przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 4 lub 9. 

8. Organy, o których mowa w ust. 7, przekazują informację, o której mowa w ust. 7, w 

terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, nie przekaże 

informacji w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznaje się, że wymóg uzyskania 

informacji został spełniony. 

10. Wymiana informacji między Szefem Urzędu a organami, o których mowa w ust. 7, może 

odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

11. Decyzja Szefa Urzędu o sprzeciwie jest ostateczna. 

12. Szef Urzędu niezwłocznie informuje organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "naukowiec", o 

wydaniu decyzji o sprzeciwie. 

13. Cudzoziemiec, który rozpoczął korzystanie z mobilności krótkoterminowej naukowca, 

przed dniem, o którym mowa w art. 151a ust. 1, może kontynuować prowadzenie badań 

naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej, w stosunku do której została 

wydana decyzja, o której mowa w art. 151a ust. 1. 

 

Art. 169a. 

1. Mobilność krótkoterminowa członka rodziny naukowca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest dopuszczalna, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki: 
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1)   celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego 

członkiem rodziny naukowca korzystającego lub zamierzającego korzystać z 

mobilności krótkoterminowej naukowca jest pobyt wraz z tym naukowcem na tym 

terytorium; 

2)   cudzoziemiec będący członkiem rodziny naukowca posiada zezwolenie pobytowe w 

celu połączenia się z rodziną oraz wydany w związku z tym zezwoleniem dokument 

pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, wydane 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, które wydało temu naukowcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "naukowiec"; 

3)   Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki naukowej mającej siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonej przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych na podstawie przepisów art. 151 ust. 4-5, o zamiarze korzystania 

z tej mobilności przez cudzoziemca będącego członkiem rodziny naukowca 

korzystającego lub zamierzającego korzystać z mobilności krótkoterminowej 

naukowca na tym terytorium i nie wydał decyzji o sprzeciwie w terminie 30 dni. 

2. [Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim i wnosi się 

je w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej wnoszonej na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Szefa Urzędu, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z 

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

publiczne.] <Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku 

polskim i wnosi się na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

wnoszonej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

Zawiadomienie to zawiera następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   płeć; 

4)   obywatelstwo; 

5)   serię, numer i termin ważności posiadanego przez członka rodziny naukowca 

dokumentu podróży; 

6)   planowany okres lub okresy prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

przez naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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7)   nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało naukowcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "naukowiec"; 

8)   okres ważności dokumentu pobytowego lub okres ważności i dopuszczalny okres 

pobytu wskazany w wizie długoterminowej, o których mowa w pkt 7; 

9)   okres ważności zezwolenia na pobyt w celu połączenia się z rodziną oraz wydanego w 

związku z tym zezwoleniem dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 

lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, udzielonego członkowi rodziny naukowca przez 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, które wydało naukowcowi dokument 

pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę 

długoterminową, z adnotacją "naukowiec"; 

10)  informacje na temat posiadanego przez członka rodziny naukowca ubezpieczenia 

zdrowotnego; 

11)  informacje na temat posiadanych przez członka rodziny naukowca środków 

finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 7; 

12)  nazwę i adres instytucji naukowej mającej siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 7, w której to instytucji 

naukowiec, którego członkiem rodziny jest cudzoziemiec, prowadzi lub dotąd 

prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe; 

13)  nazwę i adres jednostki naukowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której 

są albo mają być prowadzone badania naukowe lub prace rozwojowe przez naukowca; 

14)  imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jednostka naukowa załącza dowód 

posiadania przez cudzoziemca: 

1)   ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży 

powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało naukowcowi, 



- 528 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

z którym cudzoziemiec zamierza przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "naukowiec", w wysokości 

określonej w art. 151 ust. 1a i w przepisach wydanych na podstawie art. 157; 

3)   zezwolenia pobytowego w celu połączenia się z rodziną oraz wydanego w związku z 

tym zezwoleniem dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, które wydało temu naukowcowi dokument pobytowy, o którym mowa w 

art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

"naukowiec". 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, liczy się od dnia doręczenia Szefowi Urzędu 

zawiadomienia wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 3, i pod 

warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Szef Urzędu wydaje decyzję o sprzeciwie, w przypadku gdy: 

1)   zezwolenie pobytowe w celu połączenia z rodziną oraz wydany w związku z tym 

zezwoleniem dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

nr 1030/2002, udzielone przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, które wydało 

naukowcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "naukowiec", nie obejmuje 

okresu planowanej mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca lub 

2)   cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

3)   cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które 

wydało naukowcowi, z którym cudzoziemiec zamierza przebywać na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją "naukowiec", w 

wysokości określonej w art. 151 ust. 1a i w przepisach wydanych na podstawie art. 

157, lub 



- 529 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   zawiadomienie zawiera nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączone do niego dokumenty zawierają takie dane lub informacje, lub zostały 

podrobione lub przerobione, lub 

5)   obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

6)   dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, lub 

7)   wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

7. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Szef Urzędu zwraca się do 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, o 

przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 7. 

8. Organy, o których mowa w ust. 7, przekazują informację, o której mowa w ust. 7, w 

terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, nie przekaże 

informacji w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznaje się, że wymóg uzyskania 

informacji został spełniony. 

10. Wymiana informacji między Szefem Urzędu a organami, o których mowa w ust. 7, może 

odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

11. Decyzja Szefa Urzędu o sprzeciwie jest ostateczna. 

12. Szef Urzędu niezwłocznie informuje organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

które wydało cudzoziemcowi zezwolenie pobytowe w celu połączenia się z rodziną oraz 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, o 

wydaniu decyzji o sprzeciwie. 

 

 

U S T A W A z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471) 

Art. 69. 

1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zarząd rodzinnego 

ogrodu działkowego, prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w 

art. 65 ust. 1 pkt 1, zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek 
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położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia 

głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło 

rodzinny ogród działkowy. 

2. O terminie zebrania działkowców, o którym mowa w ust. 1, zarząd rodzinnego ogrodu 

działkowego zawiadamia działkowców za pomocą listów poleconych lub przesyłek 

nadanych pocztą kurierską <albo na adresy do doręczeń elektronicznych, o których 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …)>, wysłanych co najmniej 2 tygodnie przed terminem 

tego zebrania, do wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie 

tego rodzinnego ogrodu działkowego. W zawiadomieniu podaje się cel zwoływanego 

zebrania. 

U S T A W A z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 786) 

Art. 10. 

1. Umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera się w formie pisemnej. 

2. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego określa w szczególności: 

1)   strony umowy; 

2)   kwotę odwróconego kredytu hipotecznego; 

3)   rynkową wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1; 

4)   stosunek kwoty odwróconego kredytu hipotecznego do rynkowej wartości 

nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1; 

5)   termin, wysokość i sposób wypłaty kwoty odwróconego kredytu hipotecznego; 

6)   sposób zabezpieczenia wierzytelności banku; 

7)   stronę umowy zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, 

o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz kosztu monitorowania ich wartości; 

8)   sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki 

jego zmiany; 

9)   wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym kosztu wykonywania przez bank 

upoważnienia, kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których 

mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli umowa je przewiduje, oraz warunki, na jakich koszty te 

mogą ulegać zmianie; 
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10)  obowiązki kredytobiorcy, o których mowa w art. 16 ust. 1, oraz skutki ich 

niewykonywania przez kredytobiorcę, w szczególności prawo do żądania przez bank 

udzielenia mu upoważnienia do wykonania tych obowiązków; 

11)  częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których 

mowa w art. 6 ust. 1; 

12)  prawa kredytobiorcy, w tym prawo do odstąpienia od umowy wraz z określeniem 

wysokości odsetek za okres do upływu terminu określonego w art. 12 ust. 1, prawo do 

przedterminowej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego oraz uprawnienia, o 

których mowa w art. 15; 

13)  warunki wypowiedzenia umowy; 

14)  zasady i termin rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego; 

15)  osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy. 

[3. Do umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank dołącza wzór oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy zawierający w szczególności adres, pod który należy je złożyć.] 

<3. Do umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank dołącza wzór oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy zawierający w szczególności adres oraz adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), o ile taki posiada, pod który należy 

je złożyć.> 

4. Zmiana umowy odwróconego kredytu hipotecznego w zakresie wskazania osoby do 

kontaktu po śmierci kredytobiorcy jest bezpłatna. 

 

Art. 12. 

1. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu 

hipotecznego, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.[ Termin do odstąpienia uważa się 

za zachowany, jeżeli kredytobiorca przed jego upływem złoży, pod wskazany przez 

kredytodawcę adres lub nada w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830), oświadczenie o odstąpieniu od umowy.] <Termin do odstąpienia 

uważa się za zachowany, jeżeli kredytobiorca przed jego upływem złoży, pod 

wskazany przez kredytodawcę adres lub nada w placówce pocztowej operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1041 i …) albo wyśle na adres do doręczeń elektronicznych, o 
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którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.> 

2. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy odwróconego 

kredytu hipotecznego, z wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich części 

poniesionych przez bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów. 

3. Kredytobiorca zwraca bankowi wypłaconą kwotę odwróconego kredytu hipotecznego wraz 

z odsetkami należnymi do dnia odstąpienia od umowy odwróconego kredytu 

hipotecznego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy. 

4. Dniem spłaty odwróconego kredytu hipotecznego jest dzień złożenia dyspozycji 

przekazania bankowi środków pieniężnych w kwocie, o której mowa w ust. 3. 

5. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego może stanowić, że wypłata środków 

pieniężnych nastąpi po upływie terminu do odstąpienia od umowy. 

 

 

U S T A W A z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 463 i 695) 

[Art. 10. 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego może upoważnić pisemnie pracownika urzędu stanu 

cywilnego do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych 

lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby 

oraz zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu 

cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie 

innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego 

uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu 

stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę 

informacji w zakresie stanu cywilnego. 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić pisemnie innego pracownika do 

wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub 

niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz 

zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu 

cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie 

innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego 



- 533 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu 

stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę 

informacji w zakresie stanu cywilnego. 

3. Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego nie może upoważnić pisemnie pracownika do 

dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1.] 

 

<Art. 10. 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego może upoważnić na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej pracownika urzędu stanu cywilnego do wydawania odpisów aktów stanu 

cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 

cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków, 

z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie 

uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu 

pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu 

zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego 

w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę 

informacji w zakresie stanu cywilnego. 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej innego pracownika do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, 

zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego 

danych dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczania przypisków, z wyjątkiem 

przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania 

orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu 

pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu 

zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego 

w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę 

informacji w zakresie stanu cywilnego. 

3. Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego nie może upoważnić pracownika do 

dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1.> 

 

Art. 26. 

1. Dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub dokumenty 

złożone po sporządzeniu aktu stanu cywilnego stanowiące podstawę do dołączenia 
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wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego lub stanowiące podstawę zamieszczenia 

przypisku przy innych aktach stanu cywilnego stanowią akta zbiorowe rejestracji stanu 

cywilnego. 

2. W aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego gromadzi się dokumenty, które nie 

podlegają zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu 

cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca 

nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu. 

[3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego są gromadzone w rejestrze stanu cywilnego, 

jeżeli zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. W rejestrze mogą być 

gromadzone akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie 

dokumentu elektronicznego jako odwzorowanie cyfrowe lub może być zamieszczany opis 

tych dokumentów. 

4. Dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, na żądanie sądu, prokuratora, 

osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes prawny, mogą być 

wydawane w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu 

elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu 

cywilnego.] 

<3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego są gromadzone w rejestrze stanu 

cywilnego, jeżeli zostały sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej. 

W rejestrze mogą być gromadzone akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego 

sporządzone na piśmie utrwalonym w postaci papierowej jako odwzorowanie 

cyfrowe lub może być zamieszczany opis tych dokumentów. 

4. Dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, na żądanie sądu, 

prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes 

prawny, mogą być wydawane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, kopii 

lub wydruku dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez kierownika urzędu stanu cywilnego.> 

 

Art. 27. 

1. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego zabezpiecza się przed uszkodzeniem, 

zniszczeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. 
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[2. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu 

elektronicznego przechowuje się w archiwum urzędu stanu cywilnego, w miejscu 

zapewniającym ich zabezpieczenie, a w razie potrzeby poddaje się konserwacji. 

3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu 

elektronicznego mogą być wynoszone poza urząd stanu cywilnego za zgodą wojewody 

wyrażoną w drodze postanowienia lub w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego tym 

aktom.] 

<2. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego sporządzone na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej przechowuje się w archiwum urzędu stanu cywilnego, 

w miejscu zapewniającym ich zabezpieczenie, a w razie potrzeby poddaje się 

konserwacji. 

3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego sporządzone na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej mogą być wynoszone poza urząd stanu cywilnego za zgodą 

wojewody wyrażoną w drodze postanowienia lub w przypadku niebezpieczeństwa 

zagrażającego tym aktom.> 

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

spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób: 

1)   prowadzenia rejestru stanu cywilnego, 

2)   oznaczania w rejestrze stanu cywilnego aktów stanu cywilnego, 

3)   prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, 

[4)   zabezpieczania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych w 

formie dokumentu elektronicznego w przypadku, o którym mowa w ust. 3] 

<4) zabezpieczania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego sporządzonych na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej w przypadku, o którym mowa w ust. 3> 

- uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrze 

stanu cywilnego i ich przejrzystości, sprawnego funkcjonowania rejestru stanu 

cywilnego, ochrony danych osobowych i mając na względzie szczególny charakter akt 

zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. 

 

<Art. 32a. 

Protokoły sporządzane na podstawie ustawy sporządza się na piśmie utrwalonym w 

postaci papierowej i podpisuje się podpisami własnoręcznymi.> 
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Art. 33. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   [wzory, w tym w formie dokumentu elektronicznego:] 

<wzory, w tym w postaci elektronicznej:> 

a)  odpisów zupełnych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu, 

b)  odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, 

c)  odpisów skróconych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu, 

d)  odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, 

2)   wzory protokołów: 

a)  zgłoszenia urodzenia, 

b)  uznania ojcostwa, 

c)  przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, 

d)  przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego 

przed zawarciem małżeństwa, 

e)  zgłoszenia zgonu, 

f)  przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, 

g)  przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie 

nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, 

h)  przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion, 

3)   wzory: 

a)  zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, 

b)  zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

c)  zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 

zostały złożone w obecności duchownego, 

d)  zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć 

małżeństwo, 

[e)  zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego 

danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego, 

f)  wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu 

elektronicznego, 

g)  zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego,] 
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<e) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 

cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w postaci elektronicznej, 

f) wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w postaci 

elektronicznej, 

g) zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w postaci elektronicznej,> 

4)   wzór zapewnienia, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu 

okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa 

- uwzględniając zakres danych wymaganych do sporządzenia aktu urodzenia, aktu 

małżeństwa i aktu zgonu oraz ich odpisów, danych koniecznych do uznania ojcostwa, 

informacji i danych zamieszczanych w protokołach, oświadczeniach, zaświadczeniach lub 

zapewnieniu, umożliwiających sporządzanie aktów stanu cywilnego. 

Art. 44. 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego: 

1)   odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego; 

2)   zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego 

danych dotyczących wskazanej osoby; 

3)   zaświadczenia o stanie cywilnym. 

2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu 

cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych. 

3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą 

treść dołączonych wzmianek dodatkowych. 

4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są ważne przez okres 6 miesięcy od daty 

ich sporządzenia. 

5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie 

cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 

cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika 

urzędu stanu cywilnego. 

[6. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o 

zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących 

wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.] 

<6. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie 

o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych 
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dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

<7. Odpis aktu stanu cywilnego, o którym mowa w art. 35 ust. 8, w art. 37 ust. 8, 

w art. 102, w art. 105 ust. 2 oraz w art. 110 ust. 2, jest wydawany na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, w zależności od 

żądania wnioskodawcy.> 

Art. 53. 

[1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia 

przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokołu zgłoszenia 

urodzenia albo zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego.] 

<1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia albo karty martwego 

urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz 

protokołu zgłoszenia urodzenia albo zgłoszenia urodzenia dokonanego w sposób 

określony w art. 58a.> 

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą pozyskuje i przetwarza dane dotyczące: miejsca 

zamieszkania rodziców dziecka, w tym okresu przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, wykształcenia 

rodziców dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka dotyczące: długości, ciężaru ciała, 

punktów w skali Apgar, oraz informacje o ciąży i porodzie dotyczące: okresu trwania 

ciąży i wielorakości oraz dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka. 

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje, dla potrzeb statystyki publicznej, 

dane, o których mowa w ust. 2, służbom statystyki publicznej. 

 

Art. 54. 

1. Kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do 

sporządzenia aktu urodzenia w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. 

2. Karta urodzenia zawiera: 

1)   nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer 

PESEL matki dziecka, jeżeli został nadany; 

2)   miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka; 

3)   płeć. 
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3. Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że 

dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia przekazuje się kierownikowi 

urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest 

możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia nie przekazuje się. 

[4. Karta urodzenia i karta martwego urodzenia są przekazywane kierownikowi urzędu stanu 

cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia oraz wzór karty 

martwego urodzenia, sporządzanych w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając 

przejrzystość i kompletność wymaganych danych.] 

<4. Karta urodzenia i karta martwego urodzenia są przekazywane kierownikowi urzędu 

stanu cywilnego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia oraz 

wzór karty martwego urodzenia, o której mowa w ust. 4, uwzględniając 

przejrzystość i kompletność wymaganych danych.> 

 

Art. 58a. 

[1. Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą 

dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego zgodnego ze wzorem, 

o którym mowa w ust. 4.] 

<1. Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą 

dokonać zgłoszenia urodzenia przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez 

ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób 

określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 

568, 695, 1517 i ….).> 

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

1)   nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, 

numery PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane; 

2)   oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka; 
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3)   nazwisko dziecka; 

4)   datę i miejsce urodzenia dziecka; 

5)   obywatelstwo dziecka; 

6)   obywatelstwo rodziców dziecka; 

7)   nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie; 

8)   miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce 

sporządzenia aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów, 

jeżeli są znane; 

9)   miejsce stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego 

dziecko faktycznie przebywa; 

10)  adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie; 

11)  [oświadczenia o wyborze formy pisemnej albo formy dokumentu elektronicznego 

wydawanych z urzędu:] 

<oświadczenia o wyborze postaci papierowej albo elektronicznej wydawanych 

z urzędu lub na wniosek:> 

a)  odpisu skróconego aktu urodzenia, o którym mowa w art. 47, 

b)  powiadomienia o nadaniu numeru PESEL, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 

24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294), 

c)  zaświadczenia o zameldowaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

[3. W przypadku zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego protokołu 

zgłoszenia urodzenia nie sporządza się.] 

<3. W przypadku zgłoszenia urodzenia w sposób określony w ust. 1 protokołu zgłoszenia 

urodzenia nie sporządza się.> 

[4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi wzór zgłoszenia urodzenia w formie 

dokumentu elektronicznego.] 

Art. 63. 

1. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, który 

podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul. 

2. Protokół uznania ojcostwa zawiera: 

1)   nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia matki dziecka oraz 

mężczyzny uznającego ojcostwo, numery PESEL tych osób, jeżeli zostały nadane, 

wraz z oznaczeniem dokumentów tożsamości; 
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2)   nazwisko, imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia dziecka, jeżeli uznanie 

ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, oraz numer PESEL dziecka, jeżeli 

został nadany; 

3)   datę i miejsce urodzenia oraz płeć dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed 

sporządzeniem aktu urodzenia, a po urodzeniu dziecka; 

4)   datę śmierci dziecka oraz informację o dacie powzięcia przez mężczyznę uznającego 

ojcostwo wiadomości o śmierci dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po śmierci 

dziecka; 

5)   informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed 

urodzeniem dziecka; 

6)   oświadczenie mężczyzny uznającego ojcostwo, że nie ma wiedzy o uznaniu ojcostwa 

lub odmowie uznania ojcostwa oraz o toczącej się sprawie o ustalenie ojcostwa oraz 

oświadczenie matki dziecka, że nie doszło do uznania ojcostwa lub odmowy uznania 

ojcostwa oraz, że nie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa; 

7)   informację o dopuszczalności uznania ojcostwa oraz o braku wątpliwości co do 

pochodzenia dziecka; 

8)   informację o wyjaśnieniu osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do 

uznania ojcostwa przepisów regulujących obowiązki i prawa wynikające z uznania 

ojcostwa, przepisów o nazwisku dziecka oraz różnicy między uznaniem ojcostwa a 

przysposobieniem dziecka; 

9)   informację o złożeniu przez mężczyznę uznającego ojcostwo oświadczenia, że 

dziecko pochodzi od niego oraz datę złożenia tego oświadczenia; 

10)  informację o złożeniu przez matkę dziecka oświadczenia, że mężczyzna, który złożył 

oświadczenie, jest ojcem dziecka, oraz datę złożenia oświadczenia przez matkę 

dziecka; 

11)  informację o złożeniu przez rodziców dziecka zgodnych oświadczeń o nazwisku 

dziecka lub informację o braku zgodnych oświadczeń; 

12)  informację, że dziecko, które ukończyło 13 lat, wyraziło zgodę na zmianę nazwiska, 

oraz jego podpis lub informację, że nie wyraziło zgody na zmianę nazwiska; 

13)  oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony 

ten akt, lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego, w którym 

został sporządzony ten akt, jeżeli są znane; 

14)  nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności; 
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15)  adres do korespondencji rodziców dziecka; 

16)  nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego 

oświadczenie. 

3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia konieczne do uznania 

ojcostwa, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do 

sporządzenia aktu urodzenia w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia 

tego protokołu. 

4. Konsul, który przyjął oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa, przesyła niezwłocznie 

protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu 

urodzenia. 

5. Jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed urodzeniem się dziecka, protokół przesyła się 

kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia w 

terminie 7 dni od dnia sporządzenia aktu urodzenia. 

6. Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa zostało złożone przed konsulem przed urodzeniem 

się dziecka, przekazuje on protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu ze 

względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka lub kierownikowi urzędu 

stanu cywilnego właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy, gdy rejestracja urodzenia 

matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kierownik urzędu stanu 

cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka 

lub kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy 

przekazuje protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia 

aktu urodzenia w terminie 7 dni od dnia sporządzenia aktu urodzenia. 

7. Rejestracji oświadczenia o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań dokonuje kierownik urzędu 

stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie. 

8. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed konsulem rejestruje kierownik urzędu 

stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli 

uznanie następuje przed urodzeniem się dziecka - kierownik urzędu stanu cywilnego 

właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy 

rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy. 

9. [Konsul wydaje rodzicom pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa, które 

zawiera:] 
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<Konsul, bezpośrednio po przyjęciu oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa, 

wydaje rodzicom, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, zaświadczenie 

potwierdzające uznanie ojcostwa, które zawiera:> 

1)   nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka; 

2)   datę i miejsce przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa; 

3)   informację, czy uznanie ojcostwa dotyczy dziecka urodzonego, czy oświadczenie 

konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed urodzeniem dziecka, czy 

uznanie ojcostwa następuje po śmierci dziecka; 

4)   nazwisko i imię (imiona) dziecka, datę i miejsce urodzenia, płeć dziecka; 

5)   oznaczenie aktu urodzenia dziecka i urzędu stanu cywilnego, w którym został 

sporządzony ten akt, lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego, 

w którym został sporządzony ten akt, jeżeli są zawarte w protokole przyjęcia 

oświadczenia o uznaniu ojcostwa. 

[10. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje, na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne 

zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.] 

<10. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje, w okresie nie dłuższym niż do dnia 

sporządzenia aktu urodzenia dziecka, na wniosek matki lub ojca dziecka, na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej, zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.> 

11. Jeżeli oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed przeniesieniem 

do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo 

zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo 

z dawstwa zarodka, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza protokół, który zawiera: 

1)   nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia mężczyzny 

uznającego ojcostwo i kobiety, numery PESEL tych osób, jeżeli zostały nadane, wraz 

z oznaczeniem dokumentów tożsamości; 

2)   informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed 

przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od 

anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących 

od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka; 

3)   informację o wyjaśnieniu osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do 

uznania ojcostwa przepisów regulujących obowiązki i prawa wynikające z uznania 

ojcostwa, przepisów o nazwisku dziecka oraz różnicy między uznaniem ojcostwa a 

przysposobieniem dziecka; 
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4)   informację o złożeniu przez mężczyznę uznającego ojcostwo i kobietę zgodnych 

oświadczeń o nazwisku dziecka lub informację o braku zgodnych oświadczeń; 

5)   informację o dacie złożenia przez mężczyznę uznającego ojcostwo oświadczenia; 

6)   informację o dacie złożenia przez kobietę oświadczenia, że mężczyzna, który złożył 

oświadczenie, będzie ojcem dziecka; 

7)   nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego przyjmującego oświadczenie. 

12. Protokół, o którym mowa w ust. 11, podlega brakowaniu, jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia 

złożenia przez mężczyznę oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa dziecko się nie 

urodziło. Jeżeli dziecko się urodzi, protokół jest dołączany do akt zbiorowych aktu 

urodzenia i podlega udostępnieniu na wniosek osoby, której akt dotyczy, po osiągnięciu 

przez nią pełnoletności, lub na żądanie sądu. 

 

Art. 64. 

[1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmówił przyjęcia oświadczeń 

koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który 

twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i 

możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.] 

<1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmówił przyjęcia oświadczeń 

koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, 

w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania 

ojcostwa przed sądem opiekuńczym.> 

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do 

uznania ojcostwa, rejestruje tę odmowę w rejestrze uznań. 

3. Jeżeli odmawiającym jest konsul, odmowę w rejestrze uznań rejestruje kierownik urzędu 

stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli 

uznanie następuje przed urodzeniem się dziecka - kierownik urzędu stanu cywilnego 

właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy 

rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy. 
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Art. 67. 

1. W przypadku obalenia domniemania ojcostwa męża matki sporządza się nowy akt 

urodzenia, jeżeli sąd opiekuńczy tak postanowi. 

2. Jeżeli zaprzeczenie ojcostwa męża matki nastąpiło po śmierci dziecka, sąd może 

postanowić o sporządzeniu nowego aktu zgonu. 

3. Jeżeli sąd nie postanowił o sporządzeniu nowego aktu urodzenia lub aktu zgonu, do aktu 

urodzenia lub do aktu zgonu dołącza się wzmiankę dodatkową w zakresie danych 

wynikających z orzeczenia sądu. 

4. W przypadku sporządzenia nowego aktu urodzenia lub aktu zgonu do dotychczasowego 

aktu urodzenia lub aktu zgonu, który nie podlega ujawnieniu, dołącza się wzmiankę 

dodatkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia lub aktu zgonu. 

5. Jeżeli w chwili sporządzenia nowego aktu urodzenia nie nastąpiło uznanie ojcostwa ani 

sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia jako imię ojca zamieszcza się imię 

wskazane przez matkę dziecka, a w razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia 

zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; 

jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili 

urodzenia dziecka, z adnotacją o zamieszczeniu nazwiska matki i wybranego imienia jako 

danych ojca. 

6. Na żądanie sądu wydaje się wyłącznie odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia lub 

aktu zgonu. 

[7. Na wniosek dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności wydaje się odpis zupełny 

dotychczasowego aktu urodzenia wraz z dokumentami z akt zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego, w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku dokumentu 

elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu 

cywilnego.] 

<7. Na wniosek dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności wydaje się: 

1) odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia, w zależności od żądania 

wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej;  

2) dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego dotyczące 

dotychczasowego aktu urodzenia, w formie określonej w art. 26 ust. 4.> 

 

 



- 546 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 73. 

1. Jeżeli w wyniku przysposobienia sporządzono nowy akt urodzenia, do dotychczasowego 

aktu urodzenia przysposobionego, który nie podlega ujawnieniu, dołącza się wzmiankę 

dodatkową o sporządzeniu nowego aktu urodzenia. 

2. Na żądanie sądu wydaje się wyłącznie odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia. 

[3. Na wniosek przysposobionego po osiągnięciu przez niego pełnoletności wydaje się odpis 

zupełny dotychczasowego aktu urodzenia wraz z dokumentami z akt zbiorowych 

rejestracji stanu cywilnego, w formie dokumentu elektronicznego, kopii lub wydruku 

dokumentu elektronicznego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika 

urzędu stanu cywilnego.] 

<3. Na wniosek przysposobionego po osiągnięciu przez niego pełnoletności wydaje się:  

1) odpis zupełny dotychczasowego aktu urodzenia, w zależności od żądania 

wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej;  

2) dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego dotyczące 

dotychczasowego aktu urodzenia, w formie określonej w art. 26 ust. 4.> 

 

Art. 76. 

1. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości 

wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego albo konsulowi, albo kierownikowi 

urzędu stanu cywilnego, który ma wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 4
1
 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz składa: 

[1)   pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa, zwane dalej "zapewnieniem";] 

<1) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej zapewnienie, że nie wie o istnieniu 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zwane dalej „zapewnieniem”;> 

2)   zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego. 

2. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przed konsulem, 

osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również odpis aktu 

urodzenia, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu 

małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia 
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albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub 

unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

3. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez 

pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również 

zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez 

pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. 

4. Zapewnienie zawiera: 

1)   nazwiska i imiona osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, ich nazwiska rodowe, 

jeżeli można je ustalić, stan cywilny, obywatelstwo, daty i miejsca urodzenia, numery 

PESEL, jeżeli zostały nadane, oraz oznaczenia przedstawionych dokumentów 

tożsamości; 

2)   jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio w związku 

małżeńskim albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa - wskazanie 

miejsca zawarcia małżeństwa; 

3)   informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz 

oznaczenie ich aktów urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały 

sporządzone, jeżeli są znane; 

4)   nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób zamierzających 

zawrzeć małżeństwo; 

5)   jeżeli małżeństwo ma zostać zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego - oświadczenia o nazwisku (nazwiskach), które będą nosiły 

osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo po jego zawarciu, oraz oświadczenia o 

nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa; 

6)   oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa 

określone w art. 10-15 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

7)   informację o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia; 

8)   adres do korespondencji osób zamierzających zawrzeć małżeństwo; 

[9)   podpisy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz kierownika urzędu stanu 

cywilnego albo konsula przyjmującego zapewnienie.] 

<9) własnoręczne podpisy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz kierownika 

urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego zapewnienie.> 
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5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 4 pkt 7, 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

6. Zapewnienie zawiera adnotację o wyznaczonej dacie zawarcia związku małżeńskiego oraz 

o zweryfikowaniu danych przedstawionych w zapewnieniu przez osobę zamierzającą 

zawrzeć małżeństwo, ze wskazaniem dokumentów, na podstawie których dokonano 

weryfikacji lub oznaczenia aktów stanu cywilnego. 

7. Kierownik urzędu stanu cywilnego pozyskuje do zapewnienia od osób zamierzających 

zawrzeć małżeństwo i przetwarza informacje o ich wykształceniu, miejscu ich 

zamieszkania, w tym o okresie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

obszarze danej gminy. 

8. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje dla potrzeb statystyki publicznej informacje, 

o których mowa w ust. 7, służbom statystyki publicznej. 

9. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby 

zamierzające zawrzeć małżeństwo. 

10. Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul 

udziela na piśmie. 

Art. 81. 

1. [Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje 

pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa, które zawiera:] 

<Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie 

zapewnienia wydaje na piśmie utrwalonym w postaci papierowej zaświadczenie 

stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które 

zawiera:> 

1)   nazwiska i imiona osób, które zamierzają zawrzeć małżeństwo, nazwiska rodowe, stan 

cywilny oraz daty i miejsca urodzenia; 

2)   nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców osób zamierzających zawrzeć 

małżeństwo; 
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3)   nazwisko, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa; 

4)   zgodne oświadczenie w sprawie nazwisk przyszłych dzieci; 

5)   zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 10-15 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się w dwóch egzemplarzach, przy czym 

jeden egzemplarz jest przeznaczony dla kościoła albo innego związku wyznaniowego, w 

którym jest zawierane małżeństwo, a drugi dla kierownika urzędu stanu cywilnego 

właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa. 

3. Do zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kierownik urzędu stanu cywilnego dołącza 3 

egzemplarze formularza zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w 

związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego; egzemplarze te, 

wypełnione przez duchownego, są przeznaczone dla osób, które zawarły małżeństwo, dla 

kościoła albo innego związku wyznaniowego, w którym zawarto małżeństwo, oraz dla 

kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa. 

Art. 83. 

[1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez 

obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest 

oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie 

stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.] 

<1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez 

obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa 

jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem 

polskim mogą zawrzeć małżeństwo.> 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, przedstawia dokument tożsamości oraz składa do 

wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego: 

1)   zapewnienie; 

2)   dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 

3. O wydanie przez konsula zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić obywatel 

polski, który przedkłada dokumenty wymienione w ust. 2 oraz odpis aktu urodzenia, a 

jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o 
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jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu 

małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo 

potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. 

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny 

dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, 

potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, 

potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub 

unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie 

nieistnienia małżeństwa. 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   nazwisko i imię (imiona) osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, miejsce i datę 

urodzenia, obywatelstwo oraz nazwiska i imiona, nazwiska rodowe jej rodziców; 

2)   nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia i obywatelstwo drugiego z 

przyszłych małżonków oraz nazwisko rodowe, jeżeli można je ustalić; 

3)   adnotację o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim. 

6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego 

sporządzenia. 

Art. 85. 

1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem 

następuje z zachowaniem uroczystej formy. 

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w 

związek małżeński nosi łańcuch z wizerunkiem orła. 

3. Wszyscy obecni przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przyjmują 

pozycję stojącą, z wyjątkiem osób, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek 

nie mogą jej przyjąć. 

4. Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć 

małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu 

cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba 

ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. 

5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego 

przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu 
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cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli 

wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej 

formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o 

wstąpieniu w związek małżeński. 

[6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o 

których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu. 

7. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w 

związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, 

uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku braku uzgodnienia 

takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.] 

<6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, 

o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego na piśmie odmawia 

przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu. 

7. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu 

w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć 

małżeństwo, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku braku 

uzgodnienia takiego terminu kierownik urzędu stanu cywilnego na piśmie odmawia 

przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym 

przez te osoby.> 

8. Jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło na wniosek w 

miejscu, o którym mowa w ust. 5, pobiera się opłatę dodatkową, która stanowi dochód 

gminy. 

9. Na realizację czynności, o których mowa w ust. 5, nie przyznaje się dotacji celowej z 

budżetu państwa. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór, a 

także sposób noszenia łańcucha z wizerunkiem orła, uwzględniając wizerunek orła 

ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrwaloną tradycję w zakresie symboli 

używanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego. 

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza 

urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, uwzględniając 
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zryczałtowane koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz mając 

na uwadze, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53). 

Art. 89. 

1. W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego: 

1)   przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, 

2)   wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

3)   wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy 

osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego 

zapewnienie, 

4)   sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego, 

5)   wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można 

zawrzeć małżeństwo 

[-   zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.] 

<– zawiadamia on na piśmie utrwalonym w postaci papierowej osoby, których 

odmowa dokonania czynności dotyczy.> 

[2. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, osoby, 

których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na 

siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w 

zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.] 

<2. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu 

cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu 

uzasadniają odmowę dokonania czynności.> 

3. W przypadku odmowy kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o 

wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia o braku okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa, wydanej na podstawie orzeczenia sądu, nie 



- 553 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

przysługuje wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w 

zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności. 

4. [Jeżeli konsul odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński albo 

wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć 

małżeństwo, osoba, której czynność dotyczy, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o 

odmowie dokonania czynności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

występuje do sądu właściwego dla urzędu stanu cywilnego właściwego dla miasta 

stołecznego Warszawy o rozstrzygnięcie, czy wskazane przyczyny odmowy uzasadniają 

odmowę dokonania czynności.] <Jeżeli konsul odmawia przyjęcia oświadczeń 

o wstąpieniu w związek małżeński albo wydania zaświadczenia stwierdzającego, że 

zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, osoba, której czynność 

dotyczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia sporządzonego na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej, może wystąpić do sądu właściwego dla 

urzędu stanu cywilnego właściwego dla miasta stołecznego Warszawy 

o rozstrzygnięcie, czy wskazane przyczyny odmowy uzasadniają odmowę dokonania 

czynności.> W przypadku odmowy przyjęcia wskazanych oświadczeń, wydanej przez 

konsula na podstawie orzeczenia sądu nie przysługuje wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, 

czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania 

czynności. 

Art. 99. 

1. W rejestrze stanu cywilnego można dokonać, w formie czynności materialno-technicznej, 

na wniosek lub z urzędu, rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, 

zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest 

prowadzona rejestracja stanu cywilnego. 

2. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego może 

złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która 

wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu. 

[3. Jeżeli urodzenie i zgon dotyczą obywatela polskiego, pisemny wniosek o rejestrację 

zdarzenia można złożyć do konsula.] 

<3. Jeżeli urodzenie i zgon dotyczą obywatela polskiego, wniosek na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej o rejestrację zdarzenia można złożyć do konsula.> 
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4. Do wniosku o rejestrację zdarzenia dołącza się wydany przez właściwy podmiot 

zagraniczny dokument potwierdzający to zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu 

stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. 

5. Dokonując rejestracji zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które dotyczą obywateli polskich 

posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt 

dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w 

zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z 

wnioskiem o dokonanie rejestracji. 

6. Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w 

pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 108. 

1. Jeżeli orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego 

podlega uznaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej 

"Kodeksem postępowania cywilnego", wiążących Rzeczpospolitą Polską wielostronnych i 

dwustronnych umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej, kierownik urzędu 

stanu cywilnego dołącza wzmiankę dodatkową do aktu stanu cywilnego lub zamieszcza 

przypisek przy tym akcie. 

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego może dołączyć wzmiankę dodatkową do aktu stanu 

cywilnego lub zamieścić przypisek przy tym akcie na podstawie innego dokumentu, 

niewymagającego uznania, pochodzącego od organu państwa obcego, jeżeli nie jest to 

sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Jeżeli odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazano do urzędu stanu 

cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę 

informacji w zakresie stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego z urzędu 

dołącza wzmianki dodatkowe w tym przedmiocie do aktu stanu cywilnego lub zamieszcza 

przypiski przy tym akcie na podstawie tego zagranicznego dokumentu. 

[4. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmawia na podstawie art. 1146 Kodeksu 

postępowania cywilnego dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa 

obcego, zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie 
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wystąpienia w trybie art. 1148 tego Kodeksu do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy 

orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.] 

<4. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmawia na podstawie art. 1146 Kodeksu 

postępowania cywilnego dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu 

państwa obcego, zawiadamia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej 

wnioskodawcę o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie 

art. 1148 tego Kodeksu do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie 

organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.> 

 

 

Art. 124. 

1. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie 

przepisów dotychczasowych, przechowywanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego, 

podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. 

2. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego polega na zamieszczeniu w 

rejestrze stanu cywilnego treści: 

1)   aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia w zakresie wymaganym w niniejszej 

ustawie; 

2)   wzmianek dodatkowych, przypisków oraz informacji zawartych w rubryce "uwagi". 

3. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością materialno-

techniczną, w wyniku której w akcie stanu cywilnego sporządzonym w księdze stanu 

cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych wpisuje się wzmiankę 

dodatkową o przeniesieniu tego aktu do rejestru stanu cywilnego, wraz z oznaczeniem 

aktu i datą przeniesienia, która nie podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. 

Wzmiankę dodatkową w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów 

dotychczasowych może zamieścić upoważniony przez kierownika urzędu stanu cywilnego 

lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pracownik. 

4. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując przeniesienia aktu stanu cywilnego do 

rejestru stanu cywilnego, może z urzędu uzupełnić jego treść w drodze czynności 

materialno-technicznej, na podstawie dotychczasowych akt zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego, jeżeli informacje zawarte w tych aktach zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego nie budzą wątpliwości, a uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego następuje w 
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zakresie informacji niewymaganych w przepisach dotychczasowych, a wymaganych 

niniejszą ustawą. 

5. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie 

przepisów dotychczasowych z chwilą przeniesienia do rejestru stanu cywilnego jest aktem 

stanu cywilnego w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Przeniesienie do rejestru 

stanu cywilnego nie jest ponowną rejestracją. 

6. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie 

przepisów dotychczasowych można zamieścić w rejestrze stanu cywilnego, jako 

odwzorowanie cyfrowe, jako akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego. 

[7. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone na podstawie przepisów 

dotychczasowych dla aktów stanu cywilnego sporządzonych w księdze stanu cywilnego, 

prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, mogą być zamieszczane w 

rejestrze stanu cywilnego, jako odwzorowanie cyfrowe, jako akta zbiorowe rejestracji 

stanu cywilnego prowadzone na podstawie niniejszej ustawy. W aktach zbiorowych 

rejestracji stanu cywilnego prowadzonych na podstawie niniejszej ustawy można zawrzeć 

opis dokumentów niesporządzonych w formie dokumentów elektronicznych.] 

<7. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone na podstawie przepisów 

dotychczasowych dla aktów stanu cywilnego sporządzonych w księdze stanu 

cywilnego, prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, mogą być 

zamieszczane w rejestrze stanu cywilnego, jako odwzorowanie cyfrowe lub może być 

zamieszczany w rejestrze stanu cywilnego opis tych dokumentów.> 

8. Dane zgromadzone w systemie komputerowym na podstawie przepisów dotychczasowych 

mogą być wykorzystane do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktu stanu 

cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie 

przepisów dotychczasowych. Po przeniesieniu aktu stanu cywilnego do rejestru stanu 

cywilnego dane wykorzystane do przeniesienia aktu ulegają trwałemu usunięciu z 

systemu komputerowego. Do czasu przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu 

cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego jest administratorem danych 

zgromadzonych w systemie komputerowym. 

9. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie postanowienia 

zaginioną lub zniszczoną księgę stanu cywilnego lub jej część prowadzoną na podstawie 

przepisów dotychczasowych zastąpiono odpisem, przeniesienia do rejestru stanu 

cywilnego można dokonać na podstawie tego odpisu. 
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Art. 124a. 

[1. Kierownik urzędu stanu cywilnego może upoważnić pisemnie pracownika urzędu stanu 

cywilnego do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. 

Upoważniony pracownik, dokonując przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu 

cywilnego, może wykonywać czynności, o których mowa w art. 124 ust. 4.] 

<1. Kierownik urzędu stanu cywilnego może upoważnić na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej pracownika urzędu stanu cywilnego do przenoszenia aktów stanu 

cywilnego do rejestru stanu cywilnego. Upoważniony pracownik, dokonując 

przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, może wykonywać 

czynności, o których mowa w art. 124 ust. 4.> 

2. Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego nie może upoważnić pracownika do 

dokonywania czynności, o której mowa w ust. 1. 

Art. 132. 

1. Zachowują moc akty stanu cywilnego sporządzone w okresie od dnia 1 września 1939 r. do 

dnia 1 stycznia 1946 r. w trybie świeckiej rejestracji stanu cywilnego na obszarach, które 

w dniu 1 września 1939 r. wchodziły w skład Państwa Polskiego i na których, w myśl 

prawa polskiego, obowiązywały przepisy o wyznaniowej rejestracji stanu cywilnego. 

2. Zachowują moc dowodową księgi przeznaczone do rejestracji urodzeń, małżeństw i 

zgonów prowadzone do dnia 1 stycznia 1946 r. przez Polski Narodowy Kościół Katolicki 

oraz przez Polski Kościół Starokatolicki. 

[3. Z ksiąg wyznaniowych prowadzonych przez osoby, które prowadziły wyznaniową 

rejestrację stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę 

stanu cywilnego, lub upoważniony przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) pracownik wydaje, na wniosek osoby, której wyznaniowy 

akt stanu cywilnego dotyczy, pisemne zaświadczenie o przyjętych sakramentach w celu 

przedłożenia przy załatwianiu spraw wyznaniowych.] 

<3. Z ksiąg wyznaniowych prowadzonych przez osoby, które prowadziły wyznaniową 

rejestrację stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje 

księgę stanu cywilnego, lub upoważniony przez kierownika urzędu stanu cywilnego 

lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pracownik wydaje, na wniosek osoby, 

której wyznaniowy akt stanu cywilnego dotyczy, sporządzone na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej zaświadczenie o przyjętych sakramentach w celu przedłożenia 

przy załatwianiu spraw wyznaniowych.> 
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4. Wypisy z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r. wydane 

przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego, nie mają mocy 

dokumentu urzędowego. Treść tych wypisów może zostać przeniesiona do rejestru stanu 

cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego lub jej części, a 

także gdy urząd stanu cywilnego nie posiada księgi, z której został sporządzony wypis. 

Przeniesienia treści wypisów dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, w formie 

czynności materialno-technicznej, na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub osoby 

mającej w tym interes prawny. 

5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując przeniesienia wpisu w formie czynności 

materialno-technicznej, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu. Jeżeli do rejestru stanu 

cywilnego dokonano przeniesienia wypisu, w formie czynności materialno-technicznej, 

wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego uważa się za wydany na wniosek. 

6. Jeżeli przysposobienie zostało dokonane przed dniem 30 sierpnia 1955 r. i nie stanowiło 

podstawy do wymienienia w odpisie aktu stanu cywilnego przysposabiających jako 

rodziców przysposobionego, przysposabiający, a także przysposobiony mogą wystąpić z 

wnioskiem o dokonanie zmiany, o której mowa w art. 71 ust. 2. 

7. Dziecko nieznanych rodziców, którego akt urodzenia został sporządzony przed dniem 30 

sierpnia 1955 r., może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o ustalenie danych 

wymienionych w art. 62 ust. 2. Orzeczenie sądu stanowi podstawę do dołączenia 

wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia. 

 

Art. 144. 

1. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 1, zawiera oprócz 

danych, o których mowa w art. 54 ust. 2: 

1)   informacje o stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar; 

2)   informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu; 

3)   dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka: 

a)  liczbę dzieci urodzonych przez matkę, w tym żywo urodzonych lub martwo 

urodzonych, 

b)  datę poprzedniego porodu, 

c)  żywotność poprzedniego dziecka; 
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4)   miejsce zamieszkania rodziców dziecka, w tym okres ich przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, oraz wykształcenie 

rodziców dziecka, pozyskiwane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. 

2. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta martwego urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 3, 

zawiera: 

1)   dane, o których mowa w art. 54 ust. 2 i 3; 

2)   dane, o których mowa w ust. 1; 

3)   czas zgonu płodu i przyczynę zgonu, jeżeli została stwierdzona. 

3. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta zgonu zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 11 

ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 114, jeżeli są znane: 

1)   informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny 

zgonu oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu; 

2)   w przypadku dziecka do roku życia: 

a)  godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, 

ciężar ciała, punkty w skali Apgar, 

b)  informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu 

oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę; 

3)   nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) 

sporządzającego kartę zgonu; 

4)   wykształcenie zmarłego; 

5)   miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1-3, są przetwarzane, dla potrzeb statystyki publicznej, przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej. 

[5. 
(3)

 Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia oraz karta 

zgonu mogą zostać przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia, o której mowa w 

ust. 1, oraz wzór karty martwego urodzenia, o której mowa w ust. 2, w tym sporządzanych 

w formie dokumentów elektronicznych, uwzględniając przejrzystość i kompletność 

wymaganych danych. 
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7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w ust. 3, w tym sporządzanej w formie 

dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu 

zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby zmarłej.] 

<5. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia mogą zostać 

przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w postaci elektronicznej, 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia, 

o której mowa w ust. 1, oraz wzór karty martwego urodzenia, o której mowa 

w ust. 2, w tym sporządzanych w postaci elektronicznej, uwzględniając przejrzystość 

i kompletność wymaganych danych. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, 

w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w ust. 3, w tym 

sporządzanej w postaci elektronicznej, uwzględniając zakres danych konieczny do 

sporządzenia aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby zmarłej.> 

U S T A W A z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341) 

 

Art. 22. 

1. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, 

wniosek o wypłatę tych płatności, deklarację, o której mowa w art. 18 rozporządzenia nr 

809/2014, z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 809/2014, składa się za 

pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji. 

2. Na potrzeby ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do 

tytoniu Agencja opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także wniosku o: 

1)   przyznanie pomocy w ramach: 

a)   działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 
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(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1305/2013", w zakresie rocznych premii, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz działań, o których mowa w art. 28, 

art. 29, art. 31 i art. 33 rozporządzenia nr 1305/2013, objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

b)   (uchylona); 

2)    wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie rocznych premii. 

2a. Właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 809/2014, jest 

kierownik biura powiatowego Agencji. 

3. Agencja udostępnia, zgodnie z art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, formularz 

wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz 

materiał graficzny (materiał geograficzny) rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie 

płatności bezpośrednich w poprzednim roku. Formularz oraz materiał graficzny (materiał 

geograficzny) udostępnione na stronie internetowej Agencji zabezpiecza się przed 

dostępem osób nieuprawnionych. Do udostępnienia materiału graficznego (materiału 

geograficznego) na stronie internetowej Agencji przepisy w zakresie loginu i kodu 

dostępu, wydane na podstawie ust. 11, stosuje się odpowiednio. 

4. Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 

5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 640/2014, udostępnionej rolnikowi w postępowaniu w 

sprawie o przyznanie płatności obszarowych, przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

5. Agencja, udostępniając formularz oraz materiał graficzny, o których mowa w ust. 3, 

udostępnia rolnikowi na stronie internetowej Agencji również pouczenie o możliwości i 

trybie żądania doręczenia decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich oraz płatności 

niezwiązanej do tytoniu, która uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa 

zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot 

podlegających odliczeniu, oraz złożenia odwołania od tej decyzji. 
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6. Kolejny wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu 

rolnik składa na formularzu udostępnionym przez Agencję, zgodnie z ust. 3, i dołącza do 

niego materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony przez Agencję, zgodnie z 

ust. 3. 

7. Jeżeli z przepisów ustawy lub przepisów wydanych na podstawie ust. 11 wynika wymóg 

dołączenia do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do 

tytoniu dokumentów, to do tego wniosku składanego na formularzu udostępnionym na 

stronie internetowej Agencji dołącza się: 

1)   w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej: 

a)  kopie tych dokumentów w postaci elektronicznej zapisane w formacie określonym 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 lub 

b)  te dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone zaawansowanym podpisem 

elektronicznym; 

2)   w przypadku pozostałych dokumentów - te dokumenty, w postaci elektronicznej, 

utworzone za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji. 

[8. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, nie zostały 

dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza udostępnionego na stronie 

internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika biura 

powiatowego Agencji lub nadać w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1041).] 

<8. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, nie 

zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza udostępnionego na 

stronie internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do 

kierownika biura powiatowego Agencji lub nadać w placówce pocztowej operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …) albo wysłać na adres do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. … ).> 

9. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza udostępnionego na 

stronie internetowej Agencji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na 
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względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności 

bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz konieczność zawarcia we 

wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności bezpośrednich i 

płatności niezwiązanej do tytoniu, a także przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1. 

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku udostępniony na stronie 

internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą 

formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, w tym format, w jakim będą 

dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej, przy uwzględnieniu 

wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację rolnika i 

zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 

U S T A W A z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 

695 i 1440) 

Art. 37b. 

Umowa o przyznaniu pomocy może być zawarta poza siedzibą podmiotu przyznającego 

pomoc, jeżeli w terminie wyznaczonym przez ten podmiot umowa ta została podpisana 

przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy i: 

[1)   wysłana w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu przyznającego pomoc na 

elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub] 

<1)  wysłana w postaci elektronicznej do podmiotu przyznającego pomoc na adres do 

doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), wpisany do 

bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, a podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 40 tej 

ustawy, lub> 
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2)   nadana przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695). 

 

Art. 42b.  

[1. W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-7, pkt 8 lit. a - w 

zakresie kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013 

- oraz pkt 8 lit. b, pkt 9, 13 i 14, oraz w przypadku pomocy technicznej, wnioski o 

przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej, wnioski o płatność oraz inne dokumenty 

składane do Agencji lub podmiotu wdrażającego mogą być składane w formie dokumentu 

elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z 

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

publiczne, jeżeli w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w 

ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo w komunikacie zamieszczonym na stronie 

internetowej agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego została przewidziana taka 

możliwość. 

2. Wnioski o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej, wnioski o płatność oraz inne 

dokumenty składane do Agencji lub podmiotu wdrażającego, składane w formie 

dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 

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

zadania publiczne, są sporządzone na formularzach i w formacie danych udostępnionych 

na stronie internetowej administrowanej przez Agencję lub w formatach danych 

określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o 

zamówieniu publicznym, albo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej 

agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego. 

3. Dokument złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne powinien: 

1)   być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 

elektronicznej; 

2)   zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.] 
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<1. W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–7, pkt 8 lit. 

a – w zakresie kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 

1305/2013 – oraz pkt 8 lit. b, pkt 9, 13 i 14, oraz w przypadku pomocy technicznej, 

wnioski o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej, wnioski o płatność oraz inne 

dokumenty składane do Agencji lub podmiotu wdrażającego mogą być składane w 

postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, 

wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, 

jeżeli w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o 

zamówieniu publicznym, albo w komunikacie zamieszczonym na stronie 

internetowej agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego została przewidziana 

taka możliwość. 

2. Wnioski o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej, wnioski o płatność oraz inne 

dokumenty składane do Agencji lub podmiotu wdrażającego, składane w postaci 

elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do 

bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, są 

sporządzone na formularzach i w formacie danych udostępnionych na stronie 

internetowej administrowanej przez Agencję lub w formatach danych określonych w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o 

zamówieniu publicznym, albo w komunikacie zamieszczonym na stronie 

internetowej agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego. 

3. Dokument złożony w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 

pkt 3 tej ustawy, powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści 

dokumentu osoby opatrującej dokument pieczęcią.> 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do wniosków o przyznanie pomocy oraz innych 

dokumentów składanych do LGD, z tym że te wnioski i dokumenty są składane za 

pośrednictwem podmiotu wdrażającego. 
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[5. Przepisy art. 63 § 3b-5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio.] 

 

 

U S T A W A z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 

261, 284, 568, 695, 1086 i 1503)    

Art. 155. 

1. W przypadku: 

1)   odmowy wydania certyfikatu, 

2)   cofnięcia certyfikatu, 

3)   odmowy przedłużenia ważności certyfikatu, 

4)   odmowy udzielenia akredytacji, 

5)   cofnięcia akredytacji 

- przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się do Komitetu, za pośrednictwem Prezesa UDT, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie wydania certyfikatu, cofnięcia certyfikatu, 

odmowie przedłużenia ważności certyfikatu, odmowie udzielenia akredytacji lub 

cofnięcia akredytacji. 

3. Komitet rozpatruje odwołania w składzie co najmniej trzyosobowym, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia wniesienia odwołania. 

4. Nadanie odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

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) lub złożenie go w polskim urzędzie konsularnym <albo 

wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. …),>jest równoznaczne z wniesieniem go do Komitetu. 

 

 

U S T A W A z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 i 284) 

 

<Art. 7a. 
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Ilekroć w ustawie jest mowa o obowiązku przekazywania, przedkładania, składania, 

sporządzania lub dołączania dokumentów, informacji, planów, sprawozdań, raportów 

lub wniosków na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, 

wymóg ten należy uznać za spełniony, jeżeli: 

1) do pisma utrwalonego w postaci papierowej zostanie dołączona postać elektroniczna 

tego pisma umożliwiająca przetwarzanie zawartych w nim danych, albo 

2) pismo utrwalone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym będzie miało formę 

umożliwiającą przetwarzanie zawartych w nim danych.> 

 

Art. 9. 

1. Wniosek o otwarcie rachunku w rejestrze Unii odpowiada wymaganiom określonym w art. 

15-20 oraz w art. 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013. 

2. Wniosek o otwarcie osobistego rachunku posiadania lub rachunku obrotowego w rejestrze 

Unii może złożyć: 

1)    osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1291, 1495 i 1649), 

2)   osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 1655 i 1798) 

- będąca podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik zgodnie 

z art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2174, z późn. zm.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przynajmniej jedna osoba wskazana we wniosku o otwarcie rachunku w rejestrze Unii jako 

upoważniony przedstawiciel, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

389/2013, jest obowiązana posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Do wniosku o otwarcie rachunku w rejestrze Unii, oprócz dokumentów i informacji 

określonych w załącznikach III-VIII do rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013, 

dołącza się: 
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1)   oświadczenie, że: 

a)  nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 389/2013, wobec osoby fizycznej - w przypadku gdy wniosek 

dotyczy osoby fizycznej, 

b)  nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 389/2013, wobec żadnej osoby fizycznej pełniącej funkcję 

członka zarządu lub innego organu zarządzającego wnioskodawcy, powołanej do 

pełnienia tej funkcji, zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi 

obowiązującymi jednostkę przepisami prawa - w przypadku gdy wniosek dotyczy 

osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, 

c)  nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 lit. b rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 389/2013, wobec osób fizycznych wyznaczonych jako 

upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy upoważniony przedstawiciel, o 

których mowa w art. 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013; 

2)   dowód wniesienia opłaty za otwarcie rachunku. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

[6. Wniosek o otwarcie i zamknięcie rachunku w rejestrze Unii składa się w postaci 

papierowej na formularzu dostępnym na stronie internetowej Krajowego ośrodka z 

zachowaniem wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 389/2013.] 

<6. Wniosek o otwarcie i zamknięcie rachunku w rejestrze Unii składa się na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym na formularzu dostępnym na stronie internetowej Krajowego ośrodka 

z zachowaniem wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 

nr 389/2013.> 

7. Wniosek o aktualizację danych dotyczących rachunku w rejestrze Unii składa się zgodnie z 

wymaganiami określonymi w art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013. Do 
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wniosku o aktualizację stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 lit. c oraz 

ust. 5 i 6. 

Art. 10. 

1. [Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie, pismem w postaci elektronicznej opatrzonym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci papierowej, podmiot 

ubiegający się o otwarcie rachunku w rejestrze Unii albo posiadacza rachunku w tym 

rejestrze o:] 

<Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie, na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej, podmiot ubiegający się o otwarcie 

rachunku w rejestrze Unii albo posiadacza rachunku w tym rejestrze o:> 

1)   odmowie dokonania czynności przez Krajowy ośrodek w zakresie otwierania 

rachunku, aktualizacji danych dotyczących rachunku, zamykania rachunku w rejestrze 

Unii oraz zatwierdzania upoważnionego przedstawiciela i dodatkowego 

upoważnionego przedstawiciela, o których mowa w art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 5, art. 25 

ust. 3 oraz art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013; 

2)   zawieszeniu dostępu upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego 

upoważnionego przedstawiciela do rachunku w rejestrze Unii lub do procesów, do 

których upoważniony przedstawiciel miałby w przeciwnym przypadku dostęp, o 

którym mowa w art. 34 ust. 1-4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dokonanie czynności w rejestrze Unii; 

2)   określenie rodzaju czynności, której dokonania odmówiono, ze wskazaniem jej 

podstawy prawnej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 389/2013; 

3)   uzasadnienie odmowy dokonania czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1; 

4)   pouczenie o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu od odmowy dokonania czynności 

przez Krajowy ośrodek, zgodnie z art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 oraz art. 25 ust. 3 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera: 

1)   oznaczenie posiadacza rachunku w rejestrze Unii, którego dotyczy zawieszenie 

dostępu; 

2)   uzasadnienie zawieszenia dostępu; 
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3)   pouczenie o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu od zawieszenia dostępu, o którym 

mowa w art. 34 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013, zgodnie z art. 34 

ust. 6 tego rozporządzenia. 

4. 
(6)

 Sprzeciw wraz z uzasadnieniem wnosi się za pośrednictwem Krajowego ośrodka do 

ministra właściwego do spraw klimatu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji. 

5. Termin do wniesienia sprzeciwu podlega przywróceniu, jeżeli podmiot ubiegający się o 

otwarcie rachunku w rejestrze Unii albo posiadacz rachunku w tym rejestrze 

uprawdopodobni, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy. 

6. W przypadku gdy Krajowy ośrodek uzna sprzeciw w całości za uzasadniony, w terminie 14 

dni od dnia jego otrzymania, podejmuje czynność, której dokonania odmówił, albo 

przywraca dostęp upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego 

przedstawiciela do rachunku w rejestrze Unii lub do procesów z tego rachunku. 

7. 
(7)

 W przypadku gdy Krajowy ośrodek nie uzna sprzeciwu w całości za uzasadniony, w 

terminie określonym w ust. 6, przekazuje sprzeciw do ministra właściwego do spraw 

klimatu. 

8. 
(8)

 Minister właściwy do spraw klimatu w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu 

wydaje decyzję o uwzględnieniu sprzeciwu w całości lub w części i nakazuje Krajowemu 

ośrodkowi dokonanie danej czynności albo przywrócenie dostępu albo wydaje decyzję o 

odmowie uwzględnienia sprzeciwu. 

9. 
(9)

 Kopię ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw klimatu 

przekazuje Krajowemu ośrodkowi. 

10. Krajowy ośrodek wykonuje decyzję o uwzględnieniu sprzeciwu w całości lub w części, w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

Art. 20. 

1. Uprawnienia do emisji dla instalacji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej 

są przydzielane na podstawie wniosku o przydział uprawnień do emisji na okres 

rozliczeniowy. 

[2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany do Krajowego ośrodka na formularzu 

dostępnym na stronie internetowej Krajowego ośrodka w postaci papierowej i postaci 

elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych.] 

<2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany do Krajowego ośrodka na 

formularzu dostępnym na stronie internetowej Krajowego ośrodka na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej.> 
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Art. 21. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 20 ust. 1, zawiera informacje o instalacji, w szczególności 

dotyczące: 

1)   przynależności instalacji do sektora lub podsektora narażonego na znaczące ryzyko 

ucieczki emisji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10a ust. 13 

dyrektywy 2003/87/WE; 

2)   wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji; 

3)   początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej dla każdej podinstalacji; 

4)   historycznego poziomu działalności w instalacji; 

5)   wstępnej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji. 

2. Początkowa zainstalowana zdolność produkcyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oznacza 

średnią z dwóch największych miesięcznych wielkości produkcji w podinstalacji w 

okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. albo w okresie od dnia 1 

stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. - jeżeli instalacja w pierwszym okresie nie 

działała albo działała krócej niż dwa miesiące, przyjmując, że podinstalacja działała przy 

tym obciążeniu 720 godzin na miesiąc przez 12 miesięcy w roku. 

3. Historyczny poziom działalności w instalacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, określa się dla 

okresu odniesienia od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. albo dla okresu 

odniesienia od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., jeżeli poziom 

działalności w drugim okresie odniesienia jest wyższy. 

4. Wstępna całkowita roczna liczba uprawnień do emisji dla instalacji stanowi sumę 

wszystkich wstępnych rocznych liczb uprawnień do emisji dla podinstalacji obliczonych 

zgodnie z art. 22 ust. 2. 

5. 
(12)

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymagania dotyczące wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 i art. 68 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 71 ust. 3 pkt 1, 

2)   zakres i sposób gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej 

zdolności produkcyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 2 pkt 2, i 

zainstalowanej zdolności produkcyjnej, o której mowa w art. 71 ust. 3 pkt 2, w 

instalacji i podinstalacji w celu określenia okresów odniesienia będących podstawą do 

wyliczania przydziału uprawnień do emisji, 
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3)   sposób określania historycznego poziomu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 

oraz poziomów działalności, o których mowa w art. 68 ust. 2 pkt 3 i art. 71 ust. 3 pkt 

3, 

4)   sposób obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji 

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitych wymagań dotyczących 

gromadzenia i weryfikacji danych wykorzystywanych na potrzeby przydziału 

uprawnień do emisji. 

6. Informacje o instalacji, o których mowa w ust. 1, podlegają weryfikacji przez weryfikatora 

w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie ust. 7. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół. 

7. 
(13)

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w 

zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację, mając na 

uwadze konieczność zagwarantowania, że przydział uprawnień do emisji następuje na 

podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych. 

8. Koszty weryfikacji informacji o instalacji ponosi prowadzący instalację. 

9. Prowadzący instalację składa wniosek, o którym mowa w art. 20 ust. 1, nie później niż na 

17 miesięcy przed dniem rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Wniosek złożony po 

upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

10. Do wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 1, dołącza się: 

1)   raport o metodyce zbierania danych przekazanych we wniosku; 

2)   protokół z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji informacji o instalacji, o 

których mowa w ust. 1; 

3)   opis i schemat strukturalny instalacji z podziałem na podinstalacje. 

[11. Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji nie spełnia wymogów, o których mowa w 

ust. 1-3, 10, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 oraz wymogu 

określonego w art. 20 ust. 2, Krajowy ośrodek wzywa prowadzącego instalację do 

usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej 

dołącza się elektroniczne kopie dokumentów.] 

<11. Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji nie spełnia wymogów, o których 

mowa w ust. 1–3 i 10, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 oraz 

wymogu określonego w art. 20 ust. 2, Krajowy ośrodek wzywa prowadzącego 

instalację do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod 
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rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Do wniosku składanego na piśmie 

utrwalonym w postaci elektronicznej dołącza się elektroniczne kopie dokumentów.> 

 

Art. 26b. 

[1. Wniosek o przydział uprawnień do emisji składa się do Krajowego ośrodka co 5 lat, w 

terminie do 29 czerwca, na formularzu dostępnym na jego stronie internetowej w postaci 

papierowej i postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim 

danych.] 

<1. Wniosek o przydział uprawnień do emisji składa się do Krajowego ośrodka co 5 lat, 

w terminie do 29 czerwca, na formularzu dostępnym na jego stronie internetowej, na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej.> 

2. Koszty weryfikacji raportu dotyczącego danych podstawowych, o którym mowa w art. 4 

ust. 2 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, ponosi prowadzący instalację. 

3. Jeżeli wniosek o przydział uprawnień do emisji nie spełnia wymogów, o których mowa w 

art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, Krajowy ośrodek wzywa prowadzącego 

instalację do usunięcia braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

Art. 26f. 

1. Prowadzący instalację nową, która kwalifikuje się do przydziału uprawnień do emisji, 

składa do organu właściwego do wydania zezwolenia do zatwierdzenia plan metodyki 

monitorowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, 

zwany dalej "planem metodyki monitorowania". 

[2. Plan metodyki monitorowania składa się w postaci elektronicznej umożliwiającej 

przetwarzanie zawartych w nim danych i postaci papierowej w dwóch egzemplarzach.] 

<2. Plan metodyki monitorowania składa się na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej i w postaci elektronicznej. Plan metodyki monitorowania składa się 

w dwóch egzemplarzach, chyba że został złożony na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.> 

3. Plan metodyki monitorowania składa się nie później niż na 4 miesiące przed dniem 

rozpoczęcia normalnej działalności, o której mowa w art. 2 pkt 12 rozporządzenia Komisji 

(UE) 2019/331. 
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4. Organ właściwy do wydania zezwolenia przekazuje Krajowemu ośrodkowi plan metodyki 

monitorowania w celu wydania opinii. Opinia zawiera ocenę przedłożonego planu w 

zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Komisji 

(UE) 2019/331, a także w zakresie kompletności i przejrzystości zawartych w nim 

informacji i danych. 

5. Krajowy ośrodek wydaje opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania kompletnego wniosku o jej wydanie, z zastrzeżeniem ust. 10. 

6. Przy wydawaniu opinii, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisu art. 106 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

7. Jeżeli plan metodyki monitorowania nie spełnia wymagań określonych w przepisach 

rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 lub zawiera niekompletne lub nieprzejrzyste 

informacje lub dane, Krajowy ośrodek wzywa prowadzącego instalację do poprawienia 

planu metodyki monitorowania lub do złożenia wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 21 

dni od dnia doręczenia wezwania i powiadamia o tym organ właściwy do wydania 

zezwolenia. 

8. Prowadzący instalację składa poprawiony plan metodyki monitorowania lub wyjaśnienia 

do Krajowego ośrodka i organu właściwego do wydania zezwolenia. 

9. Jeżeli pomimo złożenia poprawionego planu metodyki monitorowania lub złożenia 

wyjaśnień nadal nie jest on zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach 

rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 lub zawiera niekompletne lub nieprzejrzyste 

informacje lub dane, przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

10. Jeżeli w terminie 90 dni od dnia doręczenia Krajowemu ośrodkowi po raz pierwszy planu 

metodyki monitorowania plan ten nadal nie jest zgodny z wymaganiami określonymi w 

przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 lub zawiera niekompletne lub 

nieprzejrzyste informacje lub dane, Krajowy ośrodek w terminie 14 dni po upływie tego 

terminu wydaje opinię, o której mowa w ust. 4. 

11. Organ właściwy do wydania zezwolenia w drodze decyzji: 

1)   zatwierdza plan metodyki monitorowania, gdy plan ten jest zgodny z wymaganiami 

określonymi w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 oraz gdy plan 

metodyki monitorowania zawiera kompletne i przejrzyste informacje lub dane, albo 

2)   odmawia zatwierdzenia planu metodyki monitorowania, gdy plan ten jest niezgodny z 

wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 albo 
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gdy plan metodyki monitorowania zawiera niekompletne lub nieprzejrzyste informacje 

lub dane. 

12. Kopię decyzji, w której zatwierdza się plan metodyki monitorowania lub odmawia 

zatwierdzenia tego planu, organ właściwy do wydania zezwolenia przekazuje Krajowemu 

ośrodkowi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

 

Art. 27. 

1. W okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. instalacjom 

wytwarzającym energię elektryczną, które były eksploatowane najpóźniej w dniu 31 

grudnia 2008 r., lub instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, w przypadku 

których proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w tym dniu, mogą 

być przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 

2. Za dzień faktycznego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego uznaje się dzień, w którym 

zostały podjęte prace przygotowawcze związane z tym procesem. 

3. Uprawnienia do emisji przydzielone instalacji wytwarzającej energię elektryczną, w 

przypadku której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 

grudnia 2008 r., mogą zostać wydane tej instalacji od roku, w którym rozpoczęto 

eksploatację tej instalacji. Nie wydaje się uprawnień do emisji przydzielonych instalacji 

na lata poprzedzające rok, w którym rozpoczęto eksploatację instalacji. Uprawnienia, 

które nie zostały wydane instalacji wytwarzającej energię elektryczną do roku rozpoczęcia 

eksploatacji, zostają sprzedane w drodze aukcji po zakończeniu roku, w którym powinny 

były zostać wydane tej instalacji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

3a. [Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, w przypadku której proces 

inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r., jest 

obowiązany niezwłocznie poinformować, pismem w postaci elektronicznej opatrzonym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci papierowej, ministra 

właściwego do spraw klimatu o braku możliwości rozpoczęcia eksploatacji tej instalacji 

przed upływem roku kalendarzowego, do którego został przypisany przydział uprawnień.] 

<Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, w przypadku której 

proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 

2008 r., jest obowiązany niezwłocznie poinformować, pismem utrwalonym w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, ministra właściwego 
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do spraw klimatu o braku możliwości rozpoczęcia eksploatacji tej instalacji przed 

upływem roku kalendarzowego, do którego został przypisany przydział uprawnień.> 

W przypadku przedłożenia powyższej informacji uprawnienia do emisji są kierowane do 

aukcji na zasadach określonych w ust. 3 zdanie drugie. 

4. 
(27)

 Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, w przypadku której proces 

inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r., 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu i Krajowemu ośrodkowi informację 

o oddaniu instalacji do użytkowania, w terminie 14 dni od dnia oddania tej instalacji do 

użytkowania. 

 

Art. 32. 

1. Zadania inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym są realizowane zgodnie z 

zatwierdzonymi wskaźnikami zgodności. 

2. Przez wskaźniki zgodności rozumie się parametry służące wykazaniu, że zadanie 

inwestycyjne jest realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Komisji 

nr 2011/C 99/03. 

3. Wskaźniki zgodności określa załącznik nr 2 do ustawy. 

4. 
(30)

 Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym 

składa do ministra właściwego do spraw klimatu, nie później niż w terminie 3 miesięcy 

przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego, wniosek o zatwierdzenie 

odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników 

zgodności. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera w szczególności: 

1)   charakterystykę zadania inwestycyjnego; 

2)   proponowany wskaźnik lub wskaźniki zgodności oraz ich wartość: 

a)  przed rozpoczęciem realizacji zadania, 

b)  po zakończeniu realizacji zadania. 

6. 
(31)

 Minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Krajowemu ośrodkowi wniosek, o 

którym mowa w ust. 4, w celu wydania opinii na temat prawidłowości doboru wskaźnika 

lub wskaźników zgodności proponowanych w tym wniosku. Krajowy ośrodek przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw klimatu opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku. Przy zasięganiu opinii przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 
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[7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej, 

za pomocą formularza, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 36 ust. 6 pkt 1. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.] 

<7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pomocą 

formularza, według wzoru określonego na podstawie art. 36 ust. 6 pkt 1.> 

8. 
(32)

 Minister właściwy do spraw klimatu, w drodze decyzji: 

1)   zatwierdza proponowany we wniosku wskaźnik lub wskaźniki zgodności dla danego 

zadania inwestycyjnego lub 

2)    odmawia zatwierdzenia proponowanego wskaźnika lub wskaźników zgodności w 

przypadku gdy: 

a)  co najmniej jeden wskaźnik nie został dobrany prawidłowo dla realizacji danego 

zadania inwestycyjnego lub 

b)  dobrany wskaźnik lub wskaźniki zgodności wskazują, że realizacja zadania nie 

przyniesie efektu ekologicznego, lub 

c)  zadanie inwestycyjne, dla którego został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 

4, nie jest adekwatne w stosunku do zadania ujętego w krajowym planie 

inwestycyjnym. 

8a. W przypadku zbycia tytułu prawnego do instalacji nabywca tytułu prawnego jest 

obowiązany wystąpić z wnioskiem o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 8, w 

terminie 30 dni od dnia nabycia tytułu prawnego do instalacji. 

9. 
(33)

 Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne przedkłada ministrowi właściwemu do spraw 

klimatu poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników 

zgodności, w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia tego poświadczenia, chyba że 

poświadczenie to sporządza minister właściwy do spraw klimatu. 

10. Poświadczenie osiągnięcia każdego z zatwierdzonych wskaźników zgodności sporządza: 

1)   
(34)

 minister właściwy do spraw klimatu w zakresie: 

a)  sieci przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych, 

b)  sieci przesyłowych gazowych, 

c)  sieci ciepłowniczych 

-   w formie zaświadczenia; 



- 578 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)    weryfikator w zakresie mocy osiągalnej, emisyjności, redukcji emisyjności lub w 

zakresie zastosowanego paliwa - w formie opinii. 

11. Poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności 

sporządza się niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. 

12. Poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności w 

zakresie mocy osiągalnej, emisyjności, redukcji emisyjności lub w zakresie 

zastosowanego paliwa sporządza się, uwzględniając dane z 12 miesięcy, licząc od dnia 

zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, niezwłocznie po upływie tego okresu. 

13. Koszty sporządzenia poświadczenia osiągnięcia każdego z zatwierdzonych wskaźników 

zgodności ponosi podmiot realizujący zadanie inwestycyjne. 

 

Art. 34. 

1. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym, w 

terminie do dnia 30 września każdego roku, przedkłada Krajowemu ośrodkowi 

sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania inwestycyjnego za okres 

sprawozdawczy, zwane dalej "sprawozdaniem rzeczowo-finansowym", wraz z opinią 

biegłego rewidenta, o której mowa w art. 36 ust. 2. 

2. Sprawozdania rzeczowo-finansowego nie składa się, jeżeli w okresie sprawozdawczym nie 

poniesiono żadnych kosztów inwestycyjnych. W takim przypadku podmiot realizujący 

zadanie inwestycyjne przedkłada Krajowemu ośrodkowi odpowiednią informację w 

terminie, o którym mowa w ust. 1. Informacja zawiera również szczegółowe dane o 

wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych, o których mowa w art. 38 ust. 3. 

Informację składa się na formularzu według wzoru określonego na podstawie art. 36 ust. 6 

pkt 4. 

2a. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym w 

terminie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Krajowemu ośrodkowi zbiorcze 

zestawienie instalacji otrzymujących uprawnienia do emisji, zwane dalej "zbiorczym 

zestawieniem". Zbiorcze zestawienie składa się na formularzu według wzoru określonego 

na podstawie art. 36 ust. 6 pkt 6. Zbiorcze zestawienie zawiera w szczególności dane 

identyfikujące podmiot realizujący zadanie inwestycyjne, informacje o kosztach 

poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, informacje o instalacjach, 

którym zostaną wydane uprawnienia do emisji, oraz informacje o liczbie uprawnień do 

emisji. 
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3. 
(35)

 Jeżeli przyczyną nieponiesienia kosztów inwestycyjnych jest wstrzymanie realizacji 

zadania inwestycyjnego, podmiot realizujący to zadanie informuje ministra właściwego 

do spraw klimatu o przyczynach wstrzymania oraz planowanym terminie wznowienia 

realizacji zadania inwestycyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli w okresie sprawozdawczym podmiot realizujący zadanie inwestycyjne nie poniósł 

żadnych kosztów inwestycyjnych i nie wykorzystano nadwyżki kosztów inwestycyjnych, 

o których mowa w art. 38 ust. 3, wydanie uprawnień do emisji planowanych do 

przydzielenia na kolejny rok okresu rozliczeniowego zawiesza się, nie dłużej jednak niż 

na 4 lata okresu rozliczeniowego. 

5. Niezłożenie sprawozdania rzeczowo-finansowego za pięć kolejnych okresów 

sprawozdawczych jest równoznaczne z zaprzestaniem realizacji zadania inwestycyjnego. 

6. (uchylony). 

7. Uprawnienia, których wydanie uległo zawieszeniu, podlegają wydaniu, jeżeli podmiot 

realizujący zadanie inwestycyjne złoży sprawozdanie rzeczowo-finansowe wykazujące 

poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością 

planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji, określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 29 ust. 1. 

8. (uchylony). 

9. Krajowy ośrodek sprawdza, czy zbiorcze zestawienie oraz zweryfikowane sprawozdanie 

rzeczowo-finansowe nie zawierają braków lub uchybień. W przypadku stwierdzenia 

braków lub uchybień Krajowy ośrodek wyznacza termin na ich usunięcie. 

10. 
(36)

 Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu w terminie do 

dnia 30 listopada każdego roku: 

1)   sprawdzone zweryfikowane sprawozdania rzeczowo-finansowe oraz informację, o 

której mowa w ust. 2; 

2)   sprawdzone zbiorcze zestawienia; 

3)   listę podmiotów, które realizują zadania inwestycyjne i które w terminie nie 

przedłożyły zweryfikowanego sprawozdania rzeczowo-finansowego albo informacji, o 

której mowa w ust. 2; 

4)   listę podmiotów, które złożyły zweryfikowane sprawozdania rzeczowo-finansowe i 

wobec których nie minął termin na usunięcie braków lub uchybień, o których mowa w 

ust. 9; 



- 580 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   listę podmiotów, wobec których upłynął termin na usunięcie braków lub uchybień, o 

których mowa w ust. 9. 

11. 
(37)

 Krajowy ośrodek, niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu: 

1)   zbiorcze zestawienia oraz zweryfikowane sprawozdania rzeczowo-finansowe, 

zawierające braki lub uchybienia, których nie usunięto w terminie, o którym mowa w 

ust. 9; 

2)   listę podmiotów, które w terminie, o którym mowa w ust. 9, usunęły braki lub 

uchybienia, złożone przez nie zbiorcze zestawienia oraz zweryfikowane sprawozdania 

rzeczowo-finansowe. 

12. 
(38)

 Jeżeli braki lub uchybienia w zbiorczym zestawieniu lub w zweryfikowanym 

sprawozdaniu rzeczowo-finansowym nie zostały usunięte w terminie, o którym mowa w 

ust. 9, minister właściwy do spraw klimatu wydaje decyzję o odmowie wydania 

uprawnień do emisji planowanych do przydzielenia instalacji w przepisach wydanych na 

podstawie art. 29 ust. 1 na dany rok okresu rozliczeniowego. Decyzji nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

13. 
(39)

 Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, wykaże, że nieusunięcie braków lub 

uchybień w terminie, o którym mowa w ust. 9, nastąpiło wskutek zdarzeń lub 

okoliczności, którym podmiot ten nie mógł zapobiec, i jednocześnie usunie te braki lub 

uchybienia, minister właściwy do spraw klimatu umarza postępowanie, o którym mowa w 

ust. 12. 

14. Okresem sprawozdawczym jest okres rozpoczynający się z dniem 1 lipca i kończący się 

dnia 30 czerwca następnego roku. 

[15. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe sporządza się w postaci papierowej i postaci 

elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych na 

formularzu według wzoru określonego na podstawie art. 36 ust. 6 pkt 2.] 

<15. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej i w postaci elektronicznej na formularzu według wzoru określonego na 

podstawie art. 36 ust. 6 pkt 2.> 

16. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawiera w szczególności: 

1)   charakterystykę zadania inwestycyjnego z podaniem zatwierdzonego wskaźnika lub 

wskaźników zgodności, o których mowa w art. 32 ust. 8; 

2)   harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania inwestycyjnego; 
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3)   zestawienie planowanych źródeł finansowania zadania inwestycyjnego, w tym źródeł 

finansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, stanowiących pomoc 

publiczną; 

4)   zestawienie rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego zrealizowanych w 

okresie sprawozdawczym; 

5)   zestawienie poniesionych kosztów inwestycyjnych netto, tj. kosztów pomniejszonych 

o wartość podatku od towarów i usług, przed potrąceniem innych podatków i opłat, z 

wyszczególnieniem kosztów: 

a)  związanych ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących 

emisji przemysłowych, z wyjątkiem kosztów sfinansowanych ze źródeł 

stanowiących pomoc publiczną, 

b)  związanych ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, z wyjątkiem kosztów 

sfinansowanych ze źródeł stanowiących pomoc publiczną, 

c)  sfinansowanych ze źródeł stanowiących pomoc publiczną; 

6)   informacje o wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych, o których mowa w 

art. 38 ust. 3; 

7)   zestawienie protokołów z kontroli realizacji zadania inwestycyjnego 

przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego w okresie sprawozdawczym, z 

uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń organów przeprowadzających kontrolę oraz 

sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych; 

8)   wartość kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego 

kwalifikowanych do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia 

uprawnień do emisji; 

9)   wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, którym zostaną wydane 

uprawnienia do emisji w związku z poniesieniem kosztów inwestycyjnych na 

realizację danego zadania, wraz z liczbą uprawień do emisji dla poszczególnych 

instalacji. 

17. 
(40)

 Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne przechowuje dokumentację związaną z 

realizacją tego zadania przez okres 10 lat od dnia wydania uprawnień do emisji na 

rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii oraz udostępnia tę dokumentację na 

wezwanie ministra właściwego do spraw klimatu. 
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18. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne dokonuje aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, w przypadku zmian w realizacji tego zadania, które będą miały 

wpływ na termin zakończenia jego realizacji. 

 

Art. 38. 

1. Uprawnienia do emisji są wydawane instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w 

liczbie stanowiącej równowartość poświadczonej w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym 

wysokości poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z 

wartością uprawnień do emisji, jednak nie większej niż liczba uprawnień do emisji 

planowanych do przydzielenia tej instalacji na dany rok w przepisach wydanych na 

podstawie art. 29 ust. 1. 

2. Wartość uprawnień do emisji, które mają być wydane na dany rok, ustala się na podstawie 

jednostkowej ceny uprawnienia do emisji określonej w Komunikacie Komisji nr 2011/C 

99/03 według kursu euro, który wyniósł 4 zł. 

3. W przypadku gdy poświadczona w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym wysokość 

poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością 

uprawnień do emisji jest wyższa niż wartość uprawnień do emisji planowanych do 

przydzielenia instalacji na dany rok w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1, 

nadwyżka kosztów inwestycyjnych może zostać wykorzystana do zbilansowania z 

wartością uprawnień do emisji w następnych latach okresu rozliczeniowego, jednak nie 

później niż do dnia 28 lutego 2020 r. 

4. W przypadku gdy poświadczona w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym wysokość 

poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością 

uprawnień do emisji jest niższa niż wartość uprawnień do emisji planowanych do 

przydzielenia instalacji na dany rok w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1, 

uprawnienia do emisji, w liczbie która stanowi różnicę między liczbą uprawnień do emisji 

planowaną do przydzielenia na dany rok a liczbą uprawnień do emisji wydanych w tym 

roku instalacji, przenosi się na następne lata, nie dłużej jednak niż na 4 lata i nie później 

niż do dnia 28 lutego 2020 r. 

[5.  Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne jest obowiązany przedłożyć ministrowi 

właściwemu do spraw klimatu informację, w postaci elektronicznej opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo postaci papierowej, o terminie 

zaprzestania realizacji tego zadania albo o terminie jego zakończenia, nie później niż po 
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upływie 21 dni od dnia zaprzestania realizacji zadania inwestycyjnego albo dnia jego 

zakończenia.] 

<5. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne jest obowiązany przedłożyć ministrowi 

właściwemu do spraw klimatu informację na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o terminie 

zaprzestania realizacji tego zadania albo o terminie jego zakończenia, nie później niż 

po upływie 21 dni od dnia zaprzestania realizacji zadania inwestycyjnego albo dnia 

jego zakończenia.> 

6. (uchylony). 

6a. 
(44)

 Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne przedkłada ministrowi właściwemu do 

spraw klimatu informację o zmianie mocy wytwórczej instalacji wytwarzającej energię 

elektryczną w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania. [Informację 

przedkłada się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo postaci papierowej.] <Informację przedkłada się na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.> 

7. (uchylony). 

Art. 53. 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu 

miejsca zamieszkania albo adresu siedziby; 

2)   adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja; 

3)   informację o tytule prawnym do instalacji; 

4)   informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz 

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji; 

5)   informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji; 

6)   określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się: 

1)   kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub 

pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych 
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pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania 

zezwolenia lub organ ten je posiada; 

2)   streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

[3)    plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", 

wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie, 

w postaci papierowej i postaci elektronicznej;] 

<3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej „planem monitorowania wielkości 

emisji”, wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa 

w tym przepisie, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci 

elektronicznej;> 

4)   plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 601/2012. 

3. W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się: 

1)   dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4; 

2)   dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których 

mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012; 

[3)    plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2, w postaci 

papierowej i postaci elektronicznej.] 

<3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2, na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej.> 

[4. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 

3 pkt 3, składa się w dwóch egzemplarzach.] 

<4. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 

oraz ust. 3 pkt 3, składa się w dwóch egzemplarzach, chyba że wniosek został złożony 

na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.> 

 

Art. 54. 

1. Zezwolenie zawiera: 
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1)   imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu 

miejsca zamieszkania albo adresu siedziby; 

2)   adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja; 

3)   określenie instalacji oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca 

emisji; 

4)   określenie rodzaju działalności prowadzonej w instalacji; 

5)   określenie rodzajów gazów cieplarnianych objętych zezwoleniem; 

6)    datę, od której obowiązuje plan monitorowania wielkości emisji, nie wcześniejszą niż 

data złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

2. Organ właściwy do wydania zezwolenia, po zasięgnięciu opinii Krajowego ośrodka, w 

zezwoleniu zatwierdza: 

1)   plan monitorowania wielkości emisji; 

2)   plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 601/2012. 

3. Przy zasięganiu opinii, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisu art. 106 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Krajowy ośrodek wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 53. [Opinia jest wydawana w 

postaci elektronicznej albo w postaci papierowej i zawiera ocenę przedłożonego planu.] 

<Opinia jest wydawana na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci 

papierowej i zawiera ocenę przedłożonego planu.> 

5. Brak wydania opinii w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za wyrażenie opinii 

pozytywnej. 

6. Plan monitorowania wielkości emisji lub plan poboru próbek stanowi załącznik do 

zezwolenia. 

7. Do zmiany zezwolenia przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku zmiany planu monitorowania wielkości emisji z powodu zmian niebędących 

istotnymi zmianami w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

601/2012, a także w przypadku zmian, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 2 i 3, Krajowy 

ośrodek nie wydaje opinii, o której mowa w ust. 2. Kopię zmienionego planu 

monitorowania wielkości emisji organ właściwy do wydania zezwolenia przekazuje 

niezwłocznie Krajowemu ośrodkowi. 

Art. 58. 
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1. Zezwolenie staje się bezprzedmiotowe, w przypadku gdy instalacja przestała spełniać 

kryteria uczestnictwa w systemie lub w przypadku określonym w art. 2 pkt 1 i 2. 

[2. Prowadzący instalację jest obowiązany poinformować, pismem w postaci elektronicznej 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci papierowej, 

organ właściwy do wydania zezwolenia i Krajowy ośrodek o wystąpieniu przypadku, o 

którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia jego wystąpienia.] 

<2. Prowadzący instalację jest obowiązany poinformować, pismem utrwalonym 

w postaci papierowej albo pismem utrwalonym w postaci elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, organ właściwy do wydania zezwolenia i Krajowy ośrodek 

o wystąpieniu przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia jego 

wystąpienia.> 

3. Organ właściwy do wydania zezwolenia stwierdza wygaśnięcie zezwolenia i wskazuje 

dzień, w którym zezwolenie stało się bezprzedmiotowe. 

4. Prowadzący instalację, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do rozliczenia wielkości 

emisji z tej instalacji. 

5. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia nie wydaje się uprawnień do emisji przydzielonych 

na kolejne lata okresu rozliczeniowego w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 

albo stosownie do informacji, o której mowa w art. 26 ust. 4, art. 59 ust. 5, art. 70 ust. 12 

lub art. 71 ust. 11. 

6. Uprawnienia do emisji wydane na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii po roku, 

w którym zezwolenie stało się bezprzedmiotowe podlegają zwrotowi. Przepisy art. 18 ust. 

2-6 stosuje się odpowiednio. 

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie udzielone instalacji stało 

się bezprzedmiotowe na skutek połączenia instalacji lub podziału instalacji, jeżeli w 

wyniku tego połączenia lub podziału powstała instalacja objęta systemem. 

 

 

Art. 68. 

1. Prowadzący instalację nową składa wniosek o przydział uprawnień do emisji do ministra 

właściwego do spraw klimatu. [Wniosek jest składany na formularzu dostępnym w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego 

ministra w postaci papierowej i postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie 
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zawartych w nim danych.] <Wniosek jest składany na formularzu dostępnym 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

tego ministra na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci 

elektronicznej.> Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się 

elektroniczne kopie dokumentów. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o instalacji nowej, w szczególności 

dotyczące: 

1)   wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji nowej; 

2)   początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej; 

3)   poziomu działalności w instalacji nowej; 

4)   rozpoczęcia normalnej działalności w instalacji nowej albo zmienionej działalności w 

instalacji nowej, w której nastąpiło znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej po 

dniu 30 czerwca 2011 r.; 

5)   wstępnej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji proponowanych do 

przydzielenia po rozpoczęciu przez instalację nową normalnej działalności obliczonej 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 4. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   raport o metodyce zbierania danych przekazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 

1; 

2)   protokół z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji informacji o instalacji 

nowej przekazanych we wniosku; 

3)   opis i schemat strukturalny instalacji nowej z podziałem na podinstalacje. 

4. Początkową zainstalowaną zdolność produkcyjną, o której mowa w ust. 2 pkt 2, określa się 

dla: 

1)   instalacji nowej, o której mowa w art. 3 pkt 8 lit. a, na podstawie: 

a)  średniej wielkości produkcji z dwóch największych miesięcznych wielkości 

produkcji albo 

b)  średniej wielkości produkcji z dwóch 30-dniowych okresów, w których wielkość 

produkcji była największa 

-   w ciągu 90-dniowego okresu od dnia rozpoczęcia normalnej działalności w 

instalacji nowej; 
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2)   instalacji nowej, o której mowa w art. 3 pkt 8 lit. b, na podstawie średniej z dwóch 

największych miesięcznych wielkości produkcji w ciągu pierwszych 6 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia zmienionej działalności, o której mowa w ust. 10, w instalacji nowej. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia normalnej działalności lub zmienionej działalności w instalacji nowej. 

Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6. Informacje o instalacji nowej, o których mowa w ust. 2, podlegają weryfikacji przez 

weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych 

przekazywanych przez prowadzącego instalację nową, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 21 ust. 7. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół. 

7. Koszty weryfikacji informacji ponosi prowadzący instalację nową. 

8. 
(86)

 Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 

1 i 3, minister właściwy do spraw klimatu wzywa prowadzącego instalację nową do 

usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

9. Przez rozpoczęcie normalnej działalności w instalacji nowej należy rozumieć, 

potwierdzony przez weryfikatora, pierwszy dzień ciągłego 90-dniowego okresu lub jeżeli 

w normalnym cyklu produkcyjnym w danym sektorze nie przewidziano produkcji ciągłej 

- pierwszy dzień 90-dniowego okresu podzielonego pomiędzy cykle produkcyjne, w 

trakcie którego instalacja działa z wykorzystaniem przynajmniej 40% zdolności 

produkcyjnej przewidzianej dla tej instalacji lub jej części, biorąc pod uwagę, jeżeli jest to 

konieczne, szczególne warunki działania instalacji. 

10. Przez rozpoczęcie zmienionej działalności w instalacji należy rozumieć, potwierdzony 

przez weryfikatora, pierwszy dzień ciągłego 90-dniowego okresu lub jeżeli w normalnym 

cyklu produkcyjnym w danym sektorze nie przewidziano produkcji ciągłej - pierwszy 

dzień 90-dniowego okresu podzielonego pomiędzy cykle produkcyjne, w trakcie którego 

zmieniona podinstalacja działa z wykorzystaniem przynajmniej 40% zdolności 

produkcyjnej podinstalacji lub jej części, biorąc pod uwagę, szczególne warunki działania 

podinstalacji. 

Art. 71. 

1. W przypadku gdy z informacji, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, wynika, że w instalacji 

nastąpiło znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej po dniu 30 czerwca 2011 r., 

prowadzący instalację przedkłada Krajowemu ośrodkowi informację o zakresie 
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zmniejszenia zdolności produkcyjnej oraz o zainstalowanej zdolności produkcyjnej w 

instalacji po dokonaniu znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 5. 

2. [Informację składa się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Krajowego 

ośrodka w postaci papierowej i postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie 

zawartych w nim danych.] <Informację składa się na formularzu dostępnym na 

stronie internetowej Krajowego ośrodka na piśmie utrwalonym w postaci papierowej 

i w postaci elektronicznej.> Do informacji składanej w postaci elektronicznej dołącza się 

elektroniczne kopie dokumentów. 

3. Informacja dotyczy w szczególności: 

1)   wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji; 

2)   zainstalowanej zdolności produkcyjnej; 

3)   poziomu działalności w instalacji; 

4)   rozpoczęcia zmienionej działalności w instalacji; 

5)   wstępnej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji dostosowanej do poziomu 

znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej w pozostałych latach okresu 

rozliczeniowego począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło to 

znaczące zmniejszenie. 

4. Do informacji dołącza się: 

1)   raport o metodyce zbierania danych przekazanych w informacji; 

2)   protokół z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji danych przekazanych w 

informacji; 

3)   opis i schemat strukturalny instalacji z podziałem na podinstalacje. 

5. Przez znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej w instalacji rozumie się obniżenie 

zdolności produkcyjnej lub poziomu działalności będące wynikiem co najmniej jednej 

zmiany fizycznej w odniesieniu do konfiguracji technicznej i funkcjonowania 

podinstalacji, innej niż zwykła wymiana istniejącej linii produkcyjnej w instalacji, na 

skutek którego: 

1)   podinstalacja może działać ze zdolnością produkcyjną o co najmniej 10% niższą w 

stosunku do początkowo zainstalowanej zdolności produkcyjnej przed dokonaniem 

zmiany lub 

2)   podinstalacja, której dotyczą fizyczne zmiany, osiągnęła znacznie niższy poziom 

działalności, który prowadzi do zmniejszenia przydziału uprawnień do emisji o ponad 
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50 000 uprawnień do emisji rocznie stanowiącego jednocześnie co najmniej 5% 

wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielonych tej instalacji przed 

dokonaniem zmiany stosownie do informacji, o której mowa w ust. 11 albo w art. 26 

ust. 4, albo w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 lub stosownie do 

informacji, o której mowa w art. 70 ust. 12. 

5a. Informację przedkłada się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

zmienionej działalności, o której mowa w art. 68 ust. 10. 

6. Informacja podlega weryfikacji przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności 

oraz dokładności danych przekazywanych przez prowadzącego instalację zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 7. Weryfikator sporządza protokół z 

przeprowadzonej weryfikacji. Koszty weryfikacji informacji ponosi prowadzący 

instalację. 

7. Zainstalowana zdolność produkcyjna instalacji lub podinstalacji po znaczącym 

zmniejszeniu zdolności produkcyjnej jest uznawana za początkową zainstalowaną 

zdolność produkcyjną instalacji lub podinstalacji przy ocenie dalszych zmian zdolności 

produkcyjnej. 

8. Krajowy ośrodek sprawdza informację o znaczącym zmniejszeniu zdolności produkcyjnej 

pod względem kompletności zawartych w niej danych oraz poprawności 

przeprowadzonych obliczeń zgodnie z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na 

podstawie art. 21 ust. 5, biorąc pod uwagę informacje i dane będące w posiadaniu 

Krajowego ośrodka, w szczególności w zezwoleniu, informacji, o której mowa w art. 64 

ust. 1 pkt 1, raporcie na temat wielkości emisji, o którym mowa w art. 80 ust. 3, oraz w 

sprawozdaniu z weryfikacji, o którym mowa w art. 84 ust. 1. 

9. 
(98)

 Krajowy ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację o 

znaczącym zmniejszeniu zdolności produkcyjnej wraz z opinią dotyczącą tej informacji, 

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacja jest nieprawidłowa lub 

niekompletna, Krajowy ośrodek wzywa prowadzącego instalację do jej poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, i przekazuje ją ministrowi 

właściwemu do spraw klimatu w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej i 

kompletnej informacji. 

10. 
(99)

 Minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Komisji Europejskiej informację o 

znaczącym zmniejszeniu zdolności produkcyjnej wraz ze wstępną całkowitą roczną liczbą 

uprawnień do emisji dostosowaną do poziomu tego zmniejszenia w pozostałych latach 
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okresu rozliczeniowego począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło to 

znaczące zmniejszenie. 

11. 
(100)

 Jeżeli Komisja Europejska zaakceptuje wstępną całkowitą roczną liczbę uprawnień do 

emisji dostosowaną do poziomu znaczącego zmniejszenia zdolności produkcyjnej, o 

której mowa w ust. 10, minister właściwy do spraw klimatu ogłasza w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra 

informację o dostosowanej rocznej liczbie uprawnień do emisji dla instalacji, która 

znacząco zmniejszyła zdolność produkcyjną. 

12. 
(101)

 Jeżeli Komisja Europejska nie zaakceptuje wstępnej całkowitej rocznej liczby 

uprawnień do emisji dostosowanej do poziomu znaczącego zmniejszenia zdolności 

produkcyjnej, o której mowa w ust. 10, minister właściwy do spraw klimatu wzywa 

prowadzącego instalację do przedłożenia nowej informacji o znaczącym zmniejszeniu 

zdolności produkcyjnej w instalacji w wyznaczonym terminie, wskazując błędy i 

zastrzeżenia ujawnione przez Komisję Europejską w trakcie kontroli poprzednio złożonej 

informacji. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 86. 

1. Prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest obowiązany do przedłożenia 

Krajowemu ośrodkowi raportu na temat wielkości emisji, o którym mowa w art. 80 ust. 3, 

sporządzonego za poprzedni rok okresu rozliczeniowego oraz sprawozdania z weryfikacji, 

o którym mowa w art. 84 ust. 1. Raport i sprawozdanie przedkłada się Krajowemu 

ośrodkowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W tym samym terminie 

prowadzący instalację albo operator statku powietrznego przekazuje kopię raportu i kopię 

sprawozdania organowi właściwemu do wydania zezwolenia. 

[2. Raport na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji przedkłada się w postaci 

papierowej i w postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim 

danych.] 

<2. Raport na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji przedkłada się na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej.> 

3. W przypadku przyjęcia w raporcie na temat wielkości emisji współczynnika emisyjnego 

wynoszącego zero dla zużywanych biopaliw i biopłynów prowadzący instalację lub 

operator statku powietrznego jest obowiązany do wykazania spełniania kryteriów 

zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy z dnia 25 sierpnia 
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2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 

1210 i 1527). 

4. Wykazanie spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju odbywa się na podstawie: 

1)   dokumentów określonych w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - w przypadku biopłynów; 

2)   dokumentów określonych w art. 28c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych - w przypadku biopaliw. 

5. Krajowy ośrodek przeprowadza ocenę raportu na temat wielkości emisji w zakresie 

kompletności zawartych w nim danych, poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz 

zgodności zawartych w nim ustaleń z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 

601/2012 i z zatwierdzonym odpowiednim planem monitorowania emisji z operacji 

lotniczych albo uproszczonym planem monitorowania emisji z operacji lotniczych, albo 

planem monitorowania wielkości emisji, z uwzględnieniem sprawozdania z weryfikacji, o 

którym mowa w art. 84 ust. 1. 

6. Ocena, o której mowa w ust. 5, dotyczy raportów zweryfikowanych jako zadowalające 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/2067. 

7. W celu przeprowadzenia oceny, o której mowa w ust. 5, Krajowy ośrodek może zażądać od 

weryfikatora przedłożenia wewnętrznej dokumentacji z weryfikacji, o której mowa w art. 

26 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2067. 

8. Jeżeli z oceny Krajowego ośrodka wynika, że raport na temat wielkości emisji nie spełnia 

wymagań, o których mowa w ust. 5, Krajowy ośrodek występuje do prowadzącego 

instalację albo operatora statku powietrznego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. 

9. Jeżeli z udzielonych wyjaśnień wynika potrzeba dokonania zmian w raporcie na temat 

wielkości emisji lub w sprawozdaniu z weryfikacji, Krajowy ośrodek występuje do 

prowadzącego instalację albo operatora statku powietrznego z wnioskiem o dokonanie 

zmian w tym raporcie lub w sprawozdaniu. 

10. Prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest obowiązany, w uzgodnieniu 

z weryfikatorem, który przeprowadził weryfikację raportu na temat wielkości emisji, 

wprowadzić zmiany do raportu i przedłożyć poprawiony raport w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9, a w przypadku potrzeby dokonania zmian 

w sprawozdaniu z weryfikacji jest obowiązany do przedłożenia w tym terminie 

poprawionego sprawozdania. 
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U S T A W A z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195 i 

1086) 

Art. 14. 

Minister właściwy do spraw zagranicznych, za zgodą państwa przyjmującego, może 

[pisemnie] <na piśmie> upoważnić konsula do wykonywania funkcji konsularnych poza 

wyznaczonym okręgiem konsularnym. 

Art. 16. 

1. Konsul wykonuje funkcje konsularne osobiście. 

2. Konsul może [pisemnie] <na piśmie> upoważnić podległych mu urzędników konsularnych 

do wykonywania funkcji konsularnych w jego imieniu. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

konsul może [pisemnie] <na piśmie> upoważnić na czas określony członków personelu 

dyplomatyczno-konsularnego albo personelu pomocniczego w rozumieniu ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej do wykonywania określonych czynności. 

 

Art. 28. 

1. Na wniosek obywatela polskiego lub organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej 

Polskiej konsul : 

1)   sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów; 

2)   poświadcza własnoręczność podpisu i znaku ręcznego; 

3)   poświadcza datę okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w 

określonym miejscu. 

2. Konsul może wykonać czynności, o których mowa w ust. 1, również na wniosek 

cudzoziemca lub organu administracji publicznej w państwie przyjmującym, jeżeli mają 

one wywrzeć skutek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konsul może sporządzić akt notarialny po uzyskaniu od Ministra Sprawiedliwości 

[pisemnego upoważnienia] <upoważnienia na piśmie>, udzielonego mu na wniosek 

ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

 

Art. 33. 
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[1. Konsul wykonuje czynności na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez 

ministra właściwego do spraw zagranicznych, a czynności określone w art. 28 ust. 1, art. 

31 i art. 32 - na podstawie pisemnego upoważnienia ministra właściwego do spraw 

zagranicznych udzielonego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.] 

<1. Konsul wykonuje czynności na podstawie upoważnienia udzielonego na piśmie przez 

ministra właściwego do spraw zagranicznych, a czynności określone w art. 28 ust. 1, 

art. 31 i art. 32 – na podstawie upoważnienia udzielonego na piśmie przez ministra 

właściwego do spraw zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.> 

2. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zagranicznych może 

upoważnić konsula do wykonywania wyłącznie określonych czynności. 

 

<Art. 51a. 

Sprawy załatwia się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma 

utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.> 

 

Art. 52. 

1. Konsul prowadzi korespondencję z obywatelem polskim w języku polskim, a z 

cudzoziemcem, osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną i 

instytucją państwa przyjmującego - w języku urzędowym lub powszechnie używanym w 

państwie przyjmującym. Na korespondencję w języku polskim konsul odpowiada w 

języku polskim. 

2. Korespondencję z konsulem można prowadzić za pomocą [elektronicznej skrzynki 

podawczej, jeżeli została udostępniona] <adresu do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …)> . 

Art. 64. 

1. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 

terminu uznaje się następny dzień powszedni. Za dzień ustawowo wolny od pracy uznaje 

się również dzień wolny od pracy zgodnie z prawem państwa przyjmującego. 

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 
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1)    nadane jako przesyłka rejestrowana w placówce pocztowej operatora pocztowego 

świadczącego usługi powszechne; 

[2)   złożone w sposób, o którym mowa w art. 75 ust. 2.] 

<2) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, a nadawca otrzymał dowód 

otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych.> 

Art. 67. 

1. Doręczenia dokumentów lub pism, o których mowa w art. 66, dokonuje się poprzez ich 

wręczenie stronie, która potwierdza ich odbiór swoim podpisem i wskazuje datę odbioru, 

albo poprzez przesłanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo w inny sposób 

umożliwiający stwierdzenie daty odbioru. 

2. W razie niemożności dokonania doręczenia w sposób, o którym mowa w ust. 1, doręczenia 

dokonuje się powtórnie poprzez przesłanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w 

sposób umożliwiający stwierdzenie daty odbioru. 

3. W przypadku nieskutecznego powtórnego doręczenia doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie dwudziestu jeden dni od dnia nadania przesyłki albo w dniu otrzymania 

zwróconej przesyłki, jeżeli jej zwrot nastąpi wcześniej, a dokumenty lub pisma 

pozostawia się w aktach sprawy. 

<4. W przypadku doręczeń kierowanych do kraju konsul może korzystać z doręczeń za 

pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi 

hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych.> 

[Art. 68. 

1. Konsul doręcza pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 123 i 730), jeżeli strona złoży wniosek o wszczęcie postępowania w formie 

dokumentu elektronicznego i wystąpi we wniosku o doręczanie pism za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej oraz wskaże adres elektroniczny. Konsul dokonuje doręczenia 

w systemie teleinformatycznym konsula służącym do obsługi doręczeń. 

2. W celu doręczenia stronie pisma w formie dokumentu elektronicznego konsul przesyła na 

adres elektroniczny strony zawiadomienie zawierające: 

1)   wskazanie, że strona może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 
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2)   wskazanie adresu elektronicznego, z którego strona może pobrać pismo i pod którym 

potwierdza odbiór doręczanego pisma; 

3)   pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji 

pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym konsula 

służącym do obsługi doręczeń, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego 

poświadczenia odbioru w określony sposób. 

3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie 

jest skuteczne, jeżeli strona potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa w ust. 2 

pkt 3. 

4. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 3, konsul po upływie siedmiu dni, licząc od dnia wysłania 

zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. 

5. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 

dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. 

6. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 4, mogą być automatycznie tworzone i 

przesyłane przez system teleinformatyczny konsula służący do obsługi doręczeń, a odbioru 

tych zawiadomień nie potwierdza się. 

7. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone na 

podstawie ust. 5, konsul umożliwia stronie dostęp do treści pisma w formie dokumentu 

elektronicznego przez okres co najmniej trzech miesięcy od dnia uznania pisma w formie 

dokumentu elektronicznego za doręczone oraz do informacji o dacie uznania pisma za 

doręczone i datach wysłania zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 4, w systemie 

teleinformatycznym konsula służącym do obsługi doręczeń.] 

 

<Art. 68. 

1. Jeżeli strona lub pełnomocnik strony posiada adres do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 

pkt 3 tej ustawy, konsul może dokonać doręczenia na ten adres niezależnie od 

miejsca zamieszkania lub siedziby strony lub pełnomocnika. 

2. Doręczenie elektroniczne jest skuteczne, jeżeli zostanie wystawiony dowód 

otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych.> 
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Art. 73. 

1. Datą wszczęcia postępowania na wniosek strony jest dzień doręczenia wniosku konsulowi. 

[2. Datą wszczęcia postępowania na wniosek strony wniesiony za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej jest dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego 

konsula.] 

<2. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest 

dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 

 

[Art. 74. 

Wniosek o wszczęcie postępowania składa się ustnie lub pisemnie.] 

 

<Art. 74. 

Wniosek o wszczęcie postępowania składa się ustnie lub na piśmie, chyba że charakter 

czynności lub przepis szczególny wymagają złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w 

postaci papierowej.> 

Art. 75. 

[1. We wniosku składanym pisemnie zamieszcza się żądanie, imię i nazwisko strony, jej podpis 

oraz adres zamieszkania. 

2. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego wniesiony za pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej opatruje się podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.] 

<1. We wniosku składanym na piśmie zamieszcza się żądanie, imię i nazwisko strony, jej 

podpis oraz adres zamieszkania. 

2. Wniosek lub pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wniosek 

lub pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym.> 

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, o których mowa w ust. 1 lub 2, pozostawia 

się go bez rozpoznania. 

Art. 77. 

Jeżeli wniosek nie czyni zadość innym wymogom ustalonym w przepisach prawa właściwych 

dla danej czynności lub nie załączono do niego niezbędnych dokumentów, konsul wzywa 
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[pisemnie] <na piśmie> składającego wniosek do usunięcia braków w terminie czternastu dni 

od daty wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku 

bez rozpoznania. 

Art. 81. 

1. Decyzja zawiera oznaczenie konsula, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie 

podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie prawne i faktyczne, pouczenie o 

możliwości i trybie wniesienia odwołania od decyzji oraz podpis urzędnika konsularnego 

z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska[; jeżeli decyzja została 

wydana w formie dokumentu elektronicznego, urzędnik konsularny opatruje decyzję 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym] <jeżeli decyzja została wydana w formie 

dokumentu elektronicznego, urzędnik konsularny opatruje decyzję kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym>. 

2. Przepis szczególny może określać inne składniki, które powinny być zawarte w decyzji. 

3. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które konsul 

uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, dla których 

odmówił innym dowodom wiarygodności i mocy dowodowej. Uzasadnienie prawne 

decyzji polega na wyjaśnieniu podstawy prawnej i wskazaniu przepisów prawa. 

 

Art. 89. 

1. Odwołanie wnosi się [pisemnie] <na piśmie> za pośrednictwem konsula, który wydał 

decyzję. Przepisy art. 73 i art. 75 stosuje się odpowiednio. 

2. Konsul przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do właściwego organu wyższego stopnia 

w Rzeczypospolitej Polskiej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą 

dyplomatyczną lub przy użyciu innych środków łączności będących w dyspozycji 

urzędów konsularnych lub przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 94. 

1. W przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych stronie służy wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się [pisemnie] < na piśmie> w terminie 

czternastu dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

3. Decyzja konsula podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna. 
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4. W sprawach nieuregulowanych w przepisach szczególnych do postępowania wszczętego na 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula stosuje się przepisy niniejszego 

działu. 

 

Art. 128. 

Konsul honorowy przestaje wykonywać funkcje konsularne w przypadku: 

1)   cofnięcia zgody na jego działanie przez państwo przyjmujące; 

2)   przyjęcia przez ministra właściwego do spraw zagranicznych jego [pisemnej rezygnacji] 

rezygnacji na piśmie>; 

3)   upływu okresu, na jaki został on powołany; 

4)   jego odwołania. 

 

 

U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279) 

 

Art. 3. 

1. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego 

obsługującej klientów. 

2. Reklamacja może być złożona: 

[1)   w formie pisemnej - osobiście, w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej 

klientów, albo przesyłką pocztową 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 i 1495);] 

<1) na piśmie – osobiście w jednostce podmiotu rynku finansowego obsługującej 

klientów albo wysłana przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …), albo 

wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 

…), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej 

ustawy;> 

2)   ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, 

o której mowa w ust. 1; 
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3)   [w formie elektronicznej] <w postaci elektronicznej> z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez 

podmiot rynku finansowego. 

 

Art. 5. 

[1. Po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w 

postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.] 

<1. Po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi 

odpowiedzi na piśmie.> 

2. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, podmiot rynku finansowego może dostarczyć pocztą 

elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. 

 

 

U S T A W A z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 1180) 

Art. 91. 

1. Organ nadzoru doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o której mowa w art. 90 ust. 1, w 

terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wymaganych informacji i 

dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania. 

[2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie 

zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 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).] 

<2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie 

w przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem 

decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …) 

albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. …), zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”.> 
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Art. 136. 

1. Członkowie towarzystwa uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu reprezentujący 

przynajmniej jedną dziesiątą udziałów lub głosów na walnym zgromadzeniu, mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć 

na piśmie do zarządu najpóźniej na 30 dni przed proponowanym terminem walnego 

zgromadzenia. 

2. Statut towarzystwa może przyznać uprawnienia, o których mowa w ust. 1, członkom 

towarzystwa uprawnionym do udziału w walnym zgromadzeniu reprezentującym mniej 

niż jedną dziesiątą udziałów lub głosów na walnym zgromadzeniu. 

3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne 

zgromadzenie nie będzie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia 

oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków 

towarzystwa uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, występujących z tym 

żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego walnego zgromadzenia. Walne 

zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia walnego 

zgromadzenia ma ponieść towarzystwo. 

4. W ogłoszeniach i zawiadomieniach o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o 

którym mowa w ust. 3, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. 

5. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 4, wysyłane są przesyłką poleconą, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru <albo na adres do doręczeń elektronicznych>. 

 

Art. 219. 

1. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 217 i art. 218, przenoszony portfel 

ubezpieczeń obejmuje umowy ubezpieczenia, z których ryzyka są umiejscowione na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczający ma prawo wypowiedzenia takiej 

umowy. 

2. Zakład ubezpieczeń, który przejął portfel ubezpieczeń, z których ryzyka są umiejscowione 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia przejęcia portfela 

ubezpieczeń, ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o przeniesieniu portfela 

ubezpieczeń i informuje ubezpieczających o możliwości wypowiedzenia przez nich 
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umowy ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zakład ubezpieczeń, w 

terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, przekazuje kopię tego ogłoszenia organowi nadzoru. 

[3. Zakład ubezpieczeń może odstąpić od ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli 

powiadomi przesyłką poleconą ubezpieczających o przeniesieniu portfela ubezpieczeń i 

możliwości wypowiedzenia przez nich umowy ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia 

powiadomienia. Zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia przesyłki 

poleconej, przekazuje organowi nadzoru kopię tej przesyłki oraz kopie potwierdzeń 

odbioru.] 

<3. Zakład ubezpieczeń może odstąpić od ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli 

powiadomi przesyłką poleconą albo na adresy do doręczeń elektronicznych 

ubezpieczających o przeniesieniu portfela ubezpieczeń i możliwości wypowiedzenia 

przez nich umowy ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia. 

Zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia przesyłki poleconej albo 

na adres do doręczeń elektronicznych, przekazuje organowi nadzoru kopię tej 

przesyłki oraz kopie potwierdzeń odbioru.> 

 

Art. 297. 

1. W przypadku połączenia zakładów ubezpieczeń ubezpieczający może wypowiedzieć 

umowę ubezpieczenia. 

2. Zakład ubezpieczeń przejmujący lub zakład ubezpieczeń nowo zawiązany, w terminie 30 

dni od dnia połączenia, ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o połączeniu 

zakładów ubezpieczeń i informuje ubezpieczających o możliwości wypowiedzenia przez 

nich umowy ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 

4 i 5. Zakład ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, przekazuje kopię 

ogłoszenia organowi nadzoru. 

3. [Zakład ubezpieczeń przejmujący lub zakład ubezpieczeń nowo zawiązany może odstąpić 

od ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli powiadomi przesyłką poleconą 

ubezpieczających o połączeniu zakładów ubezpieczeń i o możliwości wypowiedzenia przez 

nich umowy ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia.] <Zakład 

ubezpieczeń przejmujący lub zakład ubezpieczeń nowo zawiązany może odstąpić od 

ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli powiadomi przesyłką poleconą albo na 

adresy do doręczeń elektronicznych ubezpieczających o połączeniu zakładów 

ubezpieczeń i o możliwości wypowiedzenia przez nich umowy ubezpieczenia 
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w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia.> Zakład ubezpieczeń informuje o tym 

organ nadzoru. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 296 ust. 4, organ nadzoru, na koszt 

łączących się zakładów ubezpieczeń, ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o 

połączeniu zakładów ubezpieczeń i informuje ubezpieczających o możliwości 

wypowiedzenia przez nich umowy ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

5. Organ nadzoru może odstąpić od ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4, jeżeli zakład 

ubezpieczeń przejmujący lub zakład ubezpieczeń nowo zawiązany wykaże, że 

ubezpieczający zostali powiadomieni o połączeniu zakładów ubezpieczeń oraz o 

możliwości wypowiedzenia przez nich umowy ubezpieczenia w terminie 3 miesięcy od 

dnia powiadomienia. 

 

 

U S T A W A z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   krajową infrastrukturę zaufania; 

2)   działalność dostawców usług zaufania, w tym zawieszanie certyfikatów podpisów 

elektronicznych i pieczęci elektronicznych; 

3)   tryb notyfikacji krajowego systemu identyfikacji elektronicznej; 

4)   nadzór nad dostawcami usług zaufania; 

5)   krajowy schemat identyfikacji elektronicznej; 

6)   nadzór nad krajowym schematem identyfikacji elektronicznej [.] <;> 

<7) zasady określania i wykorzystywania standardu usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego.> 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do identyfikacji elektronicznej lub świadczenia usług 

zaufania wykorzystywanych wyłącznie w zamkniętych systemach wynikających z 

przepisów prawa, porozumień lub umów zawartych przez określoną grupę uczestników. 

 

<Rozdział 4a 

Standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego 



- 604 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Art. 26a. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi i udostępni w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej standard publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego świadczonej przez operatora wyznaczonego 

i kwalifikowanych dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego w zakresie współpracy z publiczną usługą 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz skrzynki doręczeń, obejmujący: 

1) wymagania techniczne przekazywania dokumentów elektronicznych w ramach 

publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 

2) sposób identyfikacji nadawcy i adresata danych w ramach publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego,  

3) strukturę dowodów wysłania i otrzymania danych w ramach publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 

4) formę i sposób: 

a) wystawiania dowodu wysłania danych, 

b) wystawiania dowodu otrzymania danych, 

c) utrwalania dowodów wysyłania i otrzymania danych 

– w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 

5) zakres i strukturę danych dotyczących komunikacji pomiędzy adresami do doręczeń 

elektronicznych, 

6) wymagania funkcjonowania skrzynki doręczeń, o której mowa w art. 2 pkt 12 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …) 

– uwzględniając konieczność zapewnienia interoperacyjności i bezpieczeństwa 

wymiany danych, w tym możliwość transgranicznej wymiany danych, biorąc pod 

uwagę normy i wytyczne dotyczące procedur wysyłania i otrzymywania danych 

opracowane przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych lub normy 

wskazane przez Komisję Europejską w drodze aktów wykonawczych, o których 

mowa w art. 44 ust. 2 rozporządzenia 910/2014. 

 

Art. 26b. 

Kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczy kwalifikowaną usługę rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego zgodnie ze standardem określonym w art. 26a pkt 5. 
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Art. 26c. 

Kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną usługę 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgłasza do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, informację o 

zmianie lokalizacji adresu do doręczeń elektronicznych w przypadku przeniesienia go 

do innego dostawcy.”. 

 

 

 

U S T A W A z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 505, 568, 695 i 1087) 

 

<Art. 10a. 

1. Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …), nie stosuje się: 

1) w sprawach osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej; 

2) w sprawach osobowych byłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej; 

3) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej 

mogłoby wpłynąć negatywnie na sposób realizacji zadań KAS. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do byłych funkcjonariuszy celnych i byłych 

pracowników wywiadu skarbowego.> 

 

Art. 16. 

1. W celu realizacji zadania określonego w art. 14 ust. 1 pkt 13 Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej jest uprawniony do: 

1)   żądania od organów administracji publicznej oraz państwowych jednostek 

organizacyjnych i osób prawnych wszelkich niezbędnych informacji; 
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2)   zlecania wykonania określonych czynności organom administracji publicznej oraz 

państwowym jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym uprawnionym do 

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

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

2. [Pisemne] <Sporządzone na piśmie> wystąpienie o dostarczenie informacji lub 

wykonanie określonych czynności powinno w szczególności zawierać oznaczenie treści 

żądania lub zlecenia oraz termin dostarczenia informacji lub wykonania określonej 

czynności. W przypadku podmiotów innych niż przeprowadzające kontrole zgodnie z 

przepisami tytułu V rozdziału III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 wystąpienie powinno 

zawierać ponadto wskazanie okoliczności będących podstawą tego wystąpienia. 

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

1)   osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS lub funkcjonariusze, 

upoważnieni przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 

2)   przedstawiciele organów Unii Europejskiej lub państw członkowskich Unii 

Europejskiej. 

4. Organy administracji publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne 

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

obowiązane do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej projektu 

propozycji zastosowania analizy ryzyka, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego 

zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, 

rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości 

(Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59), oraz projektów programów kontroli, o których 

mowa w art. 84 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, i sprawozdań z ich realizacji, o 

których mowa w art. 86 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, najpóźniej na 21 dni przed 

terminami określonymi w tych rozporządzeniach, w celu ich weryfikacji i przekazania 

Komisji Europejskiej. 

Art. 46a. 

Organy KAS współpracują z ministrem właściwym do spraw zdrowia i dokonują wymiany 

informacji, w tym danych objętych tajemnicą skarbową, oraz udostępniają nieodpłatnie te 

informacje, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. Informacje te mogą 

być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 
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nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, zapisanych w edytowalnej [formie] <postaci>  

elektronicznej. 

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, 

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, 
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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)   
(20)

 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] <sporządzonego na piśmie> 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 

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] <na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej> 
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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] <sporządzonych na piśmie>  

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: 

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. 48. 
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1. Na [pisemne] <sporządzone na piśmie>  żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

lub naczelnika urzędu celno-skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem 

przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o 

przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 

bank jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących 

podejrzanego lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej w przypadku, gdy postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające są 

prowadzone w związku z czynami popełnionymi w zakresie działalności osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie: 

1)   posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub 

pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń 

rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców; 

2)   posiadanych lub współposiadanych rachunków pieniężnych, rachunków papierów 

wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, 

liczby tych rachunków, a także obrotów, stanów tych rachunków oraz ich historii; 

3)   zawartych umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości 

zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały 

udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych, umów 

udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii; 

4)   nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych 

przez Skarb Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi; 

5)   obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami 

wartościowymi. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio do innych niż banki podmiotów 

prowadzących działalność maklerską. 

4. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, na [pisemne] <sporządzone na piśmie>  żądanie 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, jest 

obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dacie nabycia, liczbie, cenie i 

wartości nabytych jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych oraz o dacie 

odkupienia, liczbie i wartości odkupionych jednostek uczestnictwa i certyfikatów 
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inwestycyjnych, kwocie wypłaconej uczestnikowi funduszu za odkupione jednostki 

uczestnictwa, a także o dacie i kwocie dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi. 

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

5. Zakład ubezpieczeń, osoby i podmioty, przy pomocy których zakład ubezpieczeń wykonuje 

czynności ubezpieczeniowe, oraz towarzystwo emerytalne, na [pisemne] <sporządzone 

na piśmie> żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu 

celno-skarbowego, są obowiązane do sporządzenia i przekazania informacji o stronie 

umowy ubezpieczeniowej lub o osobie będącej członkiem otwartego funduszu 

emerytalnego oraz o wpłaconych i wypłaconych kwotach w związku z zawartymi 

umowami ubezpieczeniowymi oraz o wpłaconych składkach i środkach wypłaconych, jak 

również przekazanych na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 

związku z członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym. Przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawców usług płatniczych. 

7. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1-6, następuje nieodpłatnie. 

8. W żądaniach, o których mowa w ust. 1-6, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub 

naczelnik urzędu celno-skarbowego określa zakres informacji oraz termin ich 

przekazania. Termin ten powinien uwzględniać zakres żądanych informacji oraz stopień 

ich skomplikowania. 

9. Przekazanie żądań, o których mowa w ust. 1-6, następuje w trybie przewidzianym dla 

dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" w rozumieniu 

przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

10. Informacje, o których mowa w ust. 1-6, mogą być przekazane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy 

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

publiczne, zapisanych w edytowalnej [formie] <postaci>  elektronicznej. 

11. Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnik urzędu celno-skarbowego może, w 

drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł na podmiot, który 

pomimo prawidłowego wezwania w wyznaczonym terminie nie udzielił informacji, o 

których mowa w ust. 1-6, lub udzielił ich w niepełnym zakresie. W zakresie 

nieuregulowanym przepisy działu IV rozdziału 22 Ordynacji podatkowej stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 49. 
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Podmioty, o których mowa w art. 48 ust. 1-6, są obowiązane na [pisemne] < sporządzone na 

piśmie> żądanie: 

1)   naczelnika urzędu celno-skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową w 

zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1-3, lub prowadzonym postępowaniem 

podatkowym, 

2)   naczelnika urzędu skarbowego, w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub 

prowadzonym postępowaniem podatkowym, 

3)   Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowania podatkowego 

- do sporządzenia i przekazania posiadanych informacji dotyczących kontrolowanego lub 

strony postępowania, o których mowa w art. 48 ust. 1-6, przy czym przepisy art. 48 ust. 7-

10 stosuje się odpowiednio. 

Art. 63. 

1. Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. 

2. O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie 

zawiadamia się [pisemnie] <na piśmie> kontrolowanego, podając przyczyny 

przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej 

zakończenia. 

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy kontrola celno-skarbowa jest 

wykonywana na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej 

albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej. 

4. Dokumenty zgromadzone po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, z 

wyłączeniem dokumentów, o których udostępnienie wystąpiono przed upływem tych 

terminów, nie stanowią dowodu w kontroli celno-skarbowej, postępowaniu podatkowym, 

postępowaniu celnym lub postępowaniu karnym skarbowym, chyba że został wskazany 

nowy termin zakończenia kontroli. 

 

 

Art. 71. 

1. Operatorzy pocztowi świadczący usługi pocztowe są obowiązani do nieodpłatnego 

udostępniania, także w [formie] < postaci> elektronicznej, na żądanie naczelnika urzędu 

celno-skarbowego, w związku z kontrolą przesyłek pocztowych, danych dotyczących 



- 613 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

osób korzystających z usług pocztowych oraz danych dotyczących faktów i okoliczności 

świadczenia lub korzystania z tych usług. 

2. Do danych, o których mowa w ust. 1, przepis art. 51 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 83. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 

pkt 1, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, 

jeżeli: 

1)   kontrolowany nie złożył korekty deklaracji, o której mowa w art. 82 ust. 3, albo 

2)   organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji, albo 

3)   organ uwzględnił złożoną korektę deklaracji i istnieją przesłanki do ustalenia 

dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług lub istnieją przesłanki do 

określenia kwoty podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

1a. Do postępowania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 81b § 1 pkt 1 oraz 

pkt 2 lit. b Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

1b. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa szczególnego do działania w sprawie kontroli 

celno-skarbowej uznaje się, że pełnomocnictwo szczególne obejmuje również 

upoważnienie do działania w sprawie postępowania podatkowego, o którym mowa w ust. 

1, oraz w postępowaniu zainicjowanym na skutek wniesionego odwołania, jeżeli 

kontrolowany nie odwołał pełnomocnictwa szczególnego. 

1c. Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje 

skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń 

kontroli celno-skarbowej. Organ zawiadamia [pisemnie] <na piśmie> składającego 

korektę o jej bezskuteczności. 

1d. Przepisu ust. 1c nie stosuje się do ponownego skorygowania deklaracji, jeżeli po 

zakończeniu kontroli celno-skarbowej zawiadomieniem o uwzględnieniu korekty 

deklaracji: 

1)   ponowne skorygowanie deklaracji wynika z orzeczenia wydanego po zakończeniu 

kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej 

zawarte w wyniku kontroli; 
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2)   ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli były oparte na 

podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny; 

3)    ponowne skorygowanie deklaracji ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania 

tego samego dochodu lub majątku podatnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub terytorium innego 

państwa. 

2. W przypadku gdy organ uwzględnił złożoną przez kontrolowanego korektę deklaracji, o 

której mowa w art. 82 ust. 3, kontrolowanemu doręcza się zawiadomienie o 

uwzględnieniu korekty deklaracji. Zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji 

przesyła się do właściwego dla kontrolowanego naczelnika urzędu skarbowego. 

3. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem doręczenia kontrolowanemu 

postanowienia o przekształceniu, na które nie służy zażalenie. 

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiadomienia o uwzględnieniu korekty 

deklaracji dokonuje się w postanowieniu o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w 

postępowanie podatkowe. 

4. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli celno-skarbowej, jest 

właściwy do przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji. 

5. W przypadku gdy kontrolowana spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa albo 

komandytowo-akcyjna została rozwiązana w trakcie kontroli celno-skarbowej albo 

postępowania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio: 

1)   kontrola celno-skarbowa jest prowadzona wobec byłych wspólników tej spółki; 

2)   postępowanie podatkowe kończy się decyzją, o której mowa w art. 115 § 4 Ordynacji 

podatkowej. 

5a. W przypadku utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową w trakcie 

kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, 

kontrolę celno-skarbową oraz postępowanie podatkowe prowadzi naczelnik urzędu celno-

skarbowego, który wszczął kontrolę celno-skarbową. 

6. (uchylony). 

 

Art. 94g. 

W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa 

lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, albo 



- 615 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontrolujący niezwłocznie informuje 

[pisemnie] <na piśmie> o tym właściwy organ ścigania oraz organ kontroli. 

 

Art. 94i. 

1. Kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej przed podpisaniem protokołu 

kontroli przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń 

zawartych w protokole kontroli w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

[2. Zastrzeżenia zgłasza się kontrolującemu w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

elektronicznej. Zastrzeżenia zgłoszone w postaci elektronicznej opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.] 

<2. Zastrzeżenia zgłasza się kontrolującemu na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej lub w postaci elektronicznej. Zastrzeżenia zgłoszone w postaci 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym.> 

3. Kontrolujący rozpatruje zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 

4. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń i ich uwzględnienia kontrolujący zmienia 

lub uzupełnia treść protokołu kontroli. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo w części kierownikowi 

kontrolowanej jednostki organizacyjnej, który zgłosił zastrzeżenia, przekazuje się 

stanowisko kontrolującego w tej sprawie. W takim przypadku kierownik kontrolowanej 

jednostki organizacyjnej może odmówić podpisania protokołu kontroli, uzasadniając 

odmowę jego podpisania. 

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanej jednostki 

organizacyjnej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez 

kontrolującego i sporządzenia informacji o wynikach kontroli. 

 

Art. 98f. 

W razie ujawnienia w toku oceny okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub 

wykroczenia albo przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, albo naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych, oceniający niezwłocznie informuje [pisemnie] <na piśmie> o tym 

właściwy organ ścigania, kierownika ocenianej jednostki oraz organ przeprowadzający ocenę. 

 



- 616 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 98h. 

1. Kierownikowi ocenianej jednostki organizacyjnej przed podpisaniem protokołu oceny 

przysługuje prawo zgłoszenia do organu przeprowadzającego ocenę umotywowanych 

zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oceny w terminie 14 dni od dnia jego 

otrzymania. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się [pisemnie] <na piśmie> oceniającemu. 

3. Organ przeprowadzający ocenę rozpatruje zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich 

zgłoszenia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez organ przeprowadzający ocenę zasadności zastrzeżeń 

oceniający uwzględnia je i zmienia lub uzupełnia treść protokołu oceny. 

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo w części kierownikowi ocenianej 

jednostki organizacyjnej, który zgłosił zastrzeżenia, przekazuje się [pisemne] <na 

piśmie> stanowisko organu przeprowadzającego ocenę w tej sprawie. W takim przypadku 

kierownik ocenianej jednostki organizacyjnej może odmówić podpisania protokołu oceny, 

[pisemnie uzasadniając] < uzasadniając na piśmie> odmowę jego podpisania. 

6. Odmowa podpisania protokołu oceny przez kierownika ocenianej jednostki organizacyjnej 

nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu oceny przez oceniającego i sporządzenia 

projektu informacji o wynikach oceny. 

 

Art. 98i. 

1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole oceny oceniający, w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu oceny, sporządza projekt informacji o wynikach oceny, który 

zatwierdza organ przeprowadzający ocenę i kieruje do kierownika ocenianej jednostki 

organizacyjnej. 

2. Informacja o wynikach oceny zawiera ocenę działalności ocenianej jednostki 

organizacyjnej wynikającą z ustaleń zawartych w protokole oceny, opis przyczyn 

powstania, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, wskazanie osób 

odpowiedzialnych za ich powstanie oraz uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie ich 

usunięcia oraz termin ich usunięcia. 

3. Kierownik ocenianej jednostki organizacyjnej, który otrzymał informację o wynikach 

oceny, w terminie w niej określonym, informuje [pisemnie] <na piśmie> organ 

przeprowadzający ocenę o sposobie wykonania zaleceń oraz usunięciu wskazanych w niej 
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nieprawidłowości, wykorzystaniu uwag i wniosków w prowadzonej działalności, a także o 

podjętych działaniach lub o przyczynach ich niepodjęcia. 

 

Art. 104. 

Izby gospodarcze, organy samorządu zawodowego oraz inne instytucje zrzeszające 

przedsiębiorców, są obowiązane, w związku z prowadzonymi czynnościami audytowymi, 

przekazywać nieodpłatnie, na [pisemne] <sporządzone na piśmie> żądanie i w określonych 

w tym żądaniu terminach, posiadane dane i informacje o zrzeszonych w nich podmiotach. 

 

Art. 137. 

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

okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług mogą być ujawnione organom KAS 

i przez nie przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 2, 13-16a i 16c. 

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

1)   [pisemny] <sporządzony na piśmie>  wniosek Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego; 

2)   żądanie funkcjonariusza mającego [pisemne upoważnienie osób] <upoważnienie 

udzielone na piśmie przez organy>, o których mowa w pkt 1. 

3. Operatorzy pocztowi są obowiązani do udostępniania danych określonych w ust. 1 

funkcjonariuszowi wskazanemu we wniosku organu KAS. 

4. Udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na koszt operatora pocztowego. 

 

 

U S T A W A z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 762) 

Art. 50. 

1. W Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudnieni radcowie. 

2. Prezes Prokuratorii Generalnej prowadzi w systemie teleinformatycznym wykaz radców, 

który zawiera imię i nazwisko radcy, datę jego zatrudnienia na podstawie mianowania 

albo umowy o pracę, a także informacje o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub 

zawieszeniu stosunku pracy. 
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3. Prezes Prokuratorii Generalnej zapewnia sądom dostęp do wykazu radców za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

<4. Prezes Prokuratorii Generalnej występuje do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa 

w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …), z bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej 

ustawy, w przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia 

stosunku pracy albo rozwiązania stosunku pracy radcy.> 

 

Art. 51. 

1. Radcowie przy wykonywaniu czynności kierują się własnym przekonaniem, opartym na 

doświadczeniu i wiedzy prawniczej. 

2. Radcowie przy wykonywaniu czynności są niezależni. 

3. Radcowie są zobowiązani do stosowania dobrych praktyk zawartych w kodeksie dobrych 

praktyk. Radca, który zamierza odstąpić od dobrej praktyki, powinien przedstawić 

Prezesowi Prokuratorii Generalnej pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

<4. Radcowie obowiązani są do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 

pkt 3 tej ustawy.> 

 

 

U S T A W A z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 

pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) 

Art. 42. 

1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt 

hipoteczny w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

2. Jeżeli umowa o kredyt hipoteczny nie określa elementów wymienionych w art. 29 ust. 1 i 

3, konsument może odstąpić od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia 

dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 29 ust. 1 i 3. 

3. Termin do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny jest zachowany, jeżeli konsument 

przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę, pośrednika kredytu 

hipotecznego lub agenta adres oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. 
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[4. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, jest wystarczające nadanie przed jego 

upływem przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, u 

operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 

r. poz. 695).] 

<4. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, jest wystarczające nadanie przed 

jego upływem przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 3, u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i …) albo wysłanie 

oświadczenia na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. …).> 

 

 

U S T A W A z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, 

695 i 1610) 

<Art. 6a. 

1. Obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. …), nie stosuje się: 

1) w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony 

Państwa; 

2) w sprawach osobowych byłych funkcjonariuszy i pracowników Służby Ochrony 

Państwa; 

3) jeżeli doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo publicznej usługi hybrydowej 

mogłoby istotnie utrudniać lub uniemożliwić realizację zadań Służby Ochrony 

Państwa. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do byłych funkcjonariuszy i pracowników Biura 

Ochrony Rządu.> 

 

 



- 620 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363 

oraz z 2020 r. poz. 288) 

Art. 22. 

1. Opłatę od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego 

nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, opłatę za egzekucję świadczeń 

niepieniężnych oraz opłaty, o których mowa w art. 40-42, art. 43 ust. 1 oraz art. 44, 

wnioskodawca uiszcza wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, wykonanie 

zabezpieczenia roszczenia, wszczęcie innego postępowania albo dokonanie innej 

czynności. 

2. Jeżeli od wniosku nie uiszczono należnej opłaty, komornik wzywa wnioskodawcę do jej 

uiszczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. [Jeżeli wniosek złożyła osoba 

zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, 

komornik wyznacza termin na uiszczenie opłaty nie krótszy niż miesiąc] <Jeżeli wniosek 

złożyła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju 

przedstawiciela i nie posiada adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w 

art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. 

U. poz. …), wpisanego do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 2 

pkt 3 tej ustawy, komornik wyznacza termin na uiszczenie opłaty nie krótszy niż 

miesiąc.> W wezwaniu komornik określa wysokość należnej opłaty, termin jej uiszczenia 

oraz poucza wnioskodawcę o skutkach niewykonania wezwania. 

3. Komornik nie podejmuje czynności na skutek wniosku, od którego nie została uiszczona 

należna opłata. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, komornik zwraca wniosek. 

Wniosek zwrócony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem. 

5. W razie uiszczenia opłaty komornik podejmuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

dni od dnia uiszczenia opłaty, działania niezbędne do skutecznego przeprowadzenia 

egzekucji, wykonania zabezpieczenia roszczenia, przeprowadzenia innego postępowania 

albo dokonania innej czynności. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się do wniosku o rozszerzenie egzekucji lub wykonania 

zabezpieczenia roszczenia. 
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U S T A W A z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086) 

 

Art. 141. 

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

2. Protokół kontroli zawiera: 

1)   nazwę i adres kontrolowanej jednostki obowiązanej; 

2)   imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów; 

3)   datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmianki o jego zmianach; 

4)   określenie przedmiotowego zakresu kontroli; 

5)   określenie dnia rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 

6)   imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia i 

udzielających informacji, wyjaśnień oraz składających zeznania w trakcie 

przeprowadzania kontroli; 

7)   opis wykonanych czynności kontrolnych, ustaleń faktycznych oraz opis 

stwierdzonych nieprawidłowości i ich zakres oraz osoby odpowiedzialne za te 

nieprawidłowości; 

8)   opis załączników, z podaniem nazwy każdego załącznika; 

9)   pouczenie podmiotu kontrolowanego o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń 

do protokołu; 

10)  określenie miejsca i dnia sporządzenia protokołu kontroli. 

[3. Protokół kontroli doręcza się kontrolowanej instytucji obowiązanej w terminie 30 dni od 

dnia zakończenia kontroli bezpośrednio lub za pokwitowaniem przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.] 

<3. Protokół kontroli doręcza się kontrolowanej instytucji obowiązanej w terminie 30 

dni od dnia zakończenia kontroli bezpośrednio lub za pokwitowaniem przez 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 

…).> 

4. Protokół kontroli podpisują kontroler oraz osoba upoważniona do reprezentowania 

kontrolowanej instytucji obowiązanej. 
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5. Osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanej instytucji obowiązanej parafuje 

każdą stronę jednego z otrzymanych egzemplarzy protokołu kontroli, a następnie 

przekazuje ten egzemplarz Generalnemu Inspektorowi w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia protokołu kontroli. 

6. Kontroler umieszcza na egzemplarzu protokołu kontroli, który otrzymuje Generalny 

Inspektor, wzmiankę o odmowie jego podpisania. Odmowa podpisania protokołu kontroli 

nie zwalnia kontrolowanej instytucji obowiązanej z wykonania zaleceń, o których mowa 

w art. 142 ust. 3 pkt 3. 

7. Kontrolowana instytucja obowiązana ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do 

protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Generalnego Inspektora w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

[8. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej, jednak nie później niż 

po upływie 30 dni od dnia ich otrzymania, Generalny Inspektor w przypadku 

uwzględnienia zastrzeżeń dokonuje zmiany protokołu kontroli w niezbędnym zakresie w 

formie pisemnego aneksu, który doręcza się tej instytucji w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolowanej instytucji 

obowiązanej doręcza się tej instytucji pisemne stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń w 

terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.] 

<8. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej, jednak nie później 

niż po upływie 30 dni od dnia ich otrzymania, Generalny Inspektor w przypadku 

uwzględnienia zastrzeżeń dokonuje zmiany protokołu kontroli w niezbędnym 

zakresie w drodze aneksu sporządzonego na piśmie, który doręcza się tej instytucji w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W przypadku nieuwzględnienia 

zastrzeżeń kontrolowanej instytucji obowiązanej doręcza się tej instytucji na piśmie 

stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

Stanowisko dotyczące zastrzeżeń lub aneks Generalnego Inspektora doręcza się za 

pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo na adres do doręczeń elektronicznych, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych.> 

9. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe prostuje kontroler, parafując sprostowania. 

Generalny Inspektor o sprostowaniu oczywistych omyłek informuje pisemnie 

kontrolowaną instytucję obowiązaną. 
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Art. 142. 

1. Kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne Generalnego Inspektora, zwane dalej 

"wystąpieniem pokontrolnym", w terminie 30 dni od dnia doręczenia kontrolowanej 

instytucji obowiązanej: 

1)   protokołu kontroli - w przypadku braku zastrzeżeń, o których mowa w art. 141 ust. 7; 

2)   stanowiska, o którym mowa w art. 141 ust. 8. 

[2. Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 1, doręcza się kontrolowanej instytucji 

obowiązanej.] 

<2. Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 1, doręcza się kontrolowanej 

instytucji obowiązanej za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo na adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych.> 

3. Wystąpienie pokontrolne zawiera: 

1)   ocenę działalności instytucji obowiązanej w zakresie objętym kontrolą; 

2)   zwięzły opis ustaleń kontroli, a w przypadku ustalenia nieprawidłowości - wskazanie 

przepisów prawa, które zostały naruszone; 

3)   zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych 

nieprawidłowości. 

4. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego kontrolowana instytucja 

obowiązana przesyła Generalnemu Inspektorowi informacje o sposobie realizacji zaleceń 

pokontrolnych lub o stanie ich realizacji, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich 

wykonania. 

5. Zmiana terminu wykonania zaleceń pokontrolnych może nastąpić za zgodą Generalnego 

Inspektora na wniosek kontrolowanej instytucji obowiązanej złożony nie później niż 

przed upływem terminu do ich wykonania. 

 

 

U S T A W A z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495 i 

1649) 

Art. 5. 

1. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne: 



- 624 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, 

o ile nie posiada numeru PESEL; 

2)   dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca 

takich używa; 

2a)   oznaczenie "w spadku", jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny; 

3)   numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz 

informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu; 

5)   informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy; 

6)   adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z 

oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału 

terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe; 

<6a) adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), 

zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, zwanej dalej „bazą 

adresów elektronicznych”, o ile taki posiada;> 

7)   inne niż wymienione w pkt 6 <i 6a> dane kontaktowe przedsiębiorcy, w 

szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, 

o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG; 

8)   przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej 

działalności. 

2. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne: 

1)   data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki 

cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki; 

3)   dane innego niż wymieniony w pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile są 

wymagane; 

4)   data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej; 

5)   data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we 

wniosku o wpis do CEIDG; 
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6)   informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG; 

7)   informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o 

ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna; 

8)   informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania 

upadłościowego oraz dane syndyka; 

9)   informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego 

powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów; 

10)  informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym; 

11)  informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub 

umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w 

postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy; 

12)  informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we 

własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową; 

13)  informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej; 

14)  informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie 

przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG; 

15)  informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, 

leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; 

16)  informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została 

zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG; 

17)   data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy; 

18)   dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany; 

19)  
(2)

 dane zarządcy sukcesyjnego powołanego na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny 

powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo nie mógł jej 

pełnić z powodu śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, 

odwołania go przez przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o 

którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym 

przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629); 

20)   informacja o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego i dacie ustanowienia zarządu 

sukcesyjnego; 
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21)   informacja o tym, że zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję z powodu: 

a)  śmierci, 

b)  ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, 

c)  odwołania, 

d)  rezygnacji, 

e)  
(3)

 uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 

ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw 

- oraz dacie, z którą zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję z powodów 

wskazanych w lit. a-c i e albo dacie złożenia przez zarządcę sukcesyjnego 

oświadczenia o rezygnacji, w przypadku wskazanym w lit. d; 
(4)

  

22)  
(5)

 informacja o powołaniu kolejnego zarządcy sukcesyjnego, w przypadkach, o 

których mowa w pkt 21 oraz o dacie powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego; 

23)   informacja o okresie, na jaki zarząd sukcesyjny został przedłużony przez sąd; 

24)   informacja o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego i dacie wygaśnięcia zarządu 

sukcesyjnego. 

3. Dane przedstawiciela ustawowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 7, 8 i 11, albo zarządcy 

sukcesyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 18 i 19, obejmują jego imię i nazwisko oraz 

odpowiednio dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7, a także numer identyfikacji 

podatkowej (NIP), o ile taki posiada. 

<Art. 6a. 

1. Wnioskodawca za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG wskazuje 

dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych bądź wpisu 

adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca składający wniosek o wpis do CEIDG posiada adres 

do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych oraz dane, 

o których mowa w ust. 1, są aktualne, przepisu ust. 1 nie stosuje się. W takim 

przypadku wnioskodawca składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

oświadczenie o posiadaniu adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy 

adresów elektronicznych i aktualności danych zamieszczonych w bazie adresów 

elektronicznych.> 

Art. 12. 
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1. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim 

systemu teleinformatycznego, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym 

następującym po dniu dokonania wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP) do: 

1)   Głównego Urzędu Statystycznego, 

2)   Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

-   wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadaniu numeru identyfikacji 

podatkowej (NIP). 

2. CEIDG przekazuje odpowiednie dane, niepodlegające wpisowi do CEIDG, zawarte w 

żądaniach, zgłoszeniach, wnioskach i zmianach, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, 

niezwłocznie po ich złożeniu, do właściwych organów wskazanych w ust. 1, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego zintegrowanego z nim 

systemu teleinformatycznego. 

3. Dane i informacje przekazywane z CEIDG drogą elektroniczną do Głównego Urzędu 

Statystycznego zawierają pełny zakres informacji niezbędnych do dokonania wpisu w 

rejestrze REGON. 

<4. CEIDG przesyła dane, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 albo w art. 30 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG, do ministra właściwego do 

spraw informatyzacji w celu utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych 

powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo 

dokonania wpisu do bazy adresów elektronicznych adresu do doręczeń 

elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego po dokonaniu wpisu w CEIDG albo w celu ich aktualizacji.> 

 

<Art. 21a. 

Zmianie z urzędu podlegają dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8, jeżeli 

konieczność dokonania zmiany tych danych wynika ze zmian w standardowych 

klasyfikacjach lub nomenklaturach, o których mowa w przepisach o statystyce 

publicznej, o ile w danym przypadku jest to możliwe.> 
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<Art. 22a. 

CEIDG przekazuje drogą elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw 

informatyzacji, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania 

zmiany danych wpisanych do CEIDG, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2–4, a także 

w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, jeżeli dane te zostały zmienione 

w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, te dane, o ile to w 

danym przypadku jest możliwe.> 

 

<Art. 35a. 

Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą 

elektroniczną ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, nie później niż w dniu 

roboczym następującym po dniu otrzymania, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy 

z CEIDG lub sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy.> 

 

Art. 36. 

[1. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza pisma przedsiębiorcy wpisanemu do 

CEIDG wyłącznie na adres do doręczeń wpisany do CEIDG.] 

<1. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza pisma przedsiębiorcy wpisanemu 

do CEIDG na adres do doręczeń elektronicznych, a w przypadku jego braku na 

wpisany do CEIDG adres do doręczeń.> 

2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie dokona zmiany wpisu do CEIDG w 

przypadku zmiany adresu do doręczeń, doręczenie pisma na dotychczasowy adres ma 

skutek prawny. 

3. Wezwanie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2, obejmujące swoją treścią żądanie dokonania 

zmiany wpisu do CEIDG w zakresie wskazanego w CEIDG adresu do doręczeń, doręcza 

się na adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli został wpisany do 

CEIDG. 

 

Art. 51. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, 

zwany dalej "Punktem", przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz w inny sposób 

umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą <, w tym z wykorzystaniem publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego>. 
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2. Punkt realizuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania pojedynczego punktu 

kontaktowego w rozumieniu przepisu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym 

(Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36). 

3. Do zadań Punktu należy: 

1)   zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z: 

a)  podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, z wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu 

umiejętności, 

c)  świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 10 ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 oraz z 

2019 r. poz. 534 i 577) oraz wykonywaniem usługowej działalności 

transgranicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w 

obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w przepisach 

rozdziału 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

2)   zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności, o 

których mowa w pkt 1; 

3)   realizacja obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu 

kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, o których mowa w art. 3c ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 

123 i 730). 

4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do spraw związanych z realizacją procedur 

odwoławczych oraz procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego 

sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. 

 

Art. 52. 
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1. Punkt umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów, w szczególności wniosków, 

oświadczeń lub notyfikacji w sprawach, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, w tym 

wniosków do CEIDG. 

2. Punkt umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o 

niezaleganiu: 

1)   w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

2)   z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych. 

3. W celu umożliwienia załatwienia spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, dokumenty, 

o których mowa w ust. 1, złożone w Punkcie są gromadzone oraz niezwłocznie 

udostępniane albo przekazywane organom prowadzącym sprawy, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą tych organów lub do 

systemów teleinformatycznych używanych przez te organy. 

4. Jeżeli przepisy odrębne wymagają podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

dokumenty te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 

elektronicznej. 

[5. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, 

przekazanie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, o których mowa w ust. 1, 

urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

6. Dniem wszczęcia spraw, o których mowa w ust. 1, załatwianych za pośrednictwem Punktu 

jest data urzędowego poświadczenia odbioru, o której mowa w art. 3 pkt 20 lit. b ustawy z 

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

publiczne.] 

<5. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 

pkt 1, przekazanie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, o których mowa 

w ust. 1, dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 października 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

6. Dniem wszczęcia spraw, o których mowa w ust. 1, załatwianych za pośrednictwem 

Punktu jest data dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 7 

października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.> 
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7. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, 

doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w trybie właściwym dla sprawy, w 

szczególności zgodnie z art. 46 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa. 

8. Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane związane z realizacją zadań, o 

których mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, przez okres 10 lat od dnia ich złożenia lub wprowadzenia 

do systemu teleinformatycznego lub przez okres dłuższy, o ile osoba, której dokumenty i 

dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 

9. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Punkt umożliwia uiszczenie 

opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu. 

 

 

 

 

U S T A W A z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 

oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517) 

Art. 508. 

1. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym. 

2. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej <,w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. ...)>. 

Art. 580. 

1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 
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przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. [Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.] <Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.> 

3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

4. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1. Prezes Urzędu 

może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych 

przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

- Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

 

 

U S T A W A z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 

695) 

Art. 6. 

1. Z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 

pkt 1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej "Kodeksem postępowania 

administracyjnego", chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

[2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Głównego Inspektora albo 

wojewódzkiego inspektora, wniosek ten składa się w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej, chyba że 

przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub przepisy ustawy stanowią inaczej. 

3. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Głównego Inspektora albo 

wojewódzkiego inspektora w sprawach, do których nie stosuje się przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, wniosek ten spełnia wymagania określone dla podania 

w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.] 
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<2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Głównego Inspektora albo 

wojewódzkiego inspektora, wniosek ten składa się na piśmie, chyba że przepisy, o 

których mowa w art. 1 pkt 1, lub przepisy ustawy stanowią inaczej. 

3. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Głównego Inspektora albo 

wojewódzkiego inspektora w sprawach, do których nie stosuje się przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, wniosek ten spełnia wymagania dla 

pisma kierowanego do organów administracji publicznej oraz dla podania, określone 

w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.> 

4. Jeżeli: 

1)   wniosek, o którym mowa w ust. 3: 

a)  nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 lub 

b)  nie zawiera wymaganych informacji lub danych, lub 

2)   do wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie zostały dołączone wymagane dokumenty 

-   Główny Inspektor albo wojewódzki inspektor wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

lub poprawienia tego wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 

dni od dnia doręczenia tego wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie lub 

niepoprawienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania. 

5. W razie nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie, 

o którym mowa w ust. 4, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

<6. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie informacji do Głównego 

Inspektora albo wojewódzkiego inspektora, informacja ta spełnia wymagania dla 

pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w przepisach 

Kodeksu postępowania administracyjnego.> 

 

Art. 13. 

1. Podmiot wykonujący działalność w zakresie: 

1)   przemysłowego przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów 

porażonych lub podejrzanych o porażenie przez agrofaga kwarantannowego dla Unii, 

agrofaga objętego środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia 

2016/2031 lub agrofaga niekwarantannowego, który spełnia kryteria agrofaga 

kwarantannowego dla Unii, lub 
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2)   przemysłowego przetwarzania na obszarze strefy chronionej roślin, produktów 

roślinnych lub innych przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez 

agrofaga kwarantannowego dla tej strefy chronionej 

-   przy przetwarzaniu tych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów stosuje 

metody zapewniające zniszczenie tego agrofaga. 

[2. Podmiot, który zamierza podjąć działalność określoną w ust. 1, przekazuje w formie 

pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji 

elektronicznej informację o zamiarze podjęcia takiej działalności wojewódzkiemu 

inspektorowi właściwemu ze względu na planowane miejsce wykonywania tej 

działalności, w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia tej działalności.] 

<2. Podmiot, który zamierza podjąć działalność określoną w ust. 1, przekazuje na piśmie 

informację o zamiarze podjęcia takiej działalności wojewódzkiemu inspektorowi 

właściwemu ze względu na planowane miejsce wykonywania tej działalności, w 

terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia tej działalności.> 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu 

zamierzającego wykonywać działalność określoną w ust. 1, z tym że w przypadku gdy 

tym podmiotem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast 

adresu i miejsca zamieszkania tej osoby informacja ta zawiera adres miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej; 

2)   adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż określony w pkt 1; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu zamierzającego wykonywać 

działalność określoną w ust. 1, a w przypadku podmiotu nieposiadającego tego 

numeru, numer PESEL, jeżeli taki numer posiada; 

4)   planowane miejsce wykonywania działalności określonej w ust. 1; 

5)   planowany termin rozpoczęcia działalności określonej w ust. 1; 

6)   określenie roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przeznaczonych do 

przemysłowego przetwarzania w ramach działalności określonej w ust. 1; 

7)   nazwę agrofaga, o którym mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli podmiot, który zamierza podjąć działalność określoną w ust. 1, jest wpisany do 

urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, w informacji, o której mowa w ust. 2, 

zamiast informacji określonych w ust. 3 pkt 1-3 może podać numer, pod którym został 

wpisany do tego rejestru. 
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5. Wojewódzki inspektor, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, może 

przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia, czy stosowane przez podmiot, który 

zamierza podjąć działalność określoną w ust. 1, metody przetwarzania roślin, produktów 

roślinnych lub innych przedmiotów zapewniają zniszczenie agrofaga. 

6. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor stwierdzi, że 

stosowane przez podmiot, który zamierza podjąć działalność określoną w ust. 1, metody 

przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów nie zapewniają 

zniszczenia agrofaga, zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania tej działalności, do czasu 

zapewnienia przez ten podmiot, że metody stosowane do przetwarzania roślin, produktów 

roślinnych lub innych przedmiotów zapewnią zniszczenie agrofaga. 

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

8. Podmiot wykonujący działalność określoną w ust. 1 przekazuje wojewódzkiemu 

inspektorowi informację o zamiarze rozpoczęcia przetwarzania każdej partii roślin, 

produktów roślinnych lub innych przedmiotów w ramach tej działalności, w terminie 3 

dni przed dniem rozpoczęcia tego przetwarzania. 

9. Jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, że stosowane metody przemysłowego 

przetwarzania: 

1)   nie zapewniły zniszczenia agrofaga, stosuje się przepisy art. 11 ust. 1-10; 

2)   nie zapewnią zniszczenia agrofaga, zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania 

działalności określonej w ust. 1, do czasu zapewnienia, że metody stosowane do 

przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów zapewnią 

zniszczenie agrofaga. 

10. Decyzja, o której mowa w ust. 9 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

11. Wojewódzki inspektor gromadzi informacje o podmiotach wykonujących działalność 

określoną w ust. 1 i udostępnia te informacje podmiotom zainteresowanym 

przemysłowym przetworzeniem roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, o 

których mowa w ust. 1, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 7. 

 

Art. 32. 

1. Właściwym organem do wprowadzenia nakazu zatrzymania roślin, produktów roślinnych 

lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich, o którym mowa w art. 46 ust. 

1 lit. b rozporządzenia 2017/625, jest wojewódzki inspektor, który w ramach kontroli 

urzędowej w obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2017/625, 
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pobrał z tych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów próbki, o których 

mowa w art. 46 ust. 1 rozporządzenia 2017/625. 

2. Nakaz zatrzymania, o którym mowa w art. 46 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/625, 

wprowadza się w drodze decyzji. Postępowanie w tej sprawie wszczyna się z urzędu. 

3. W przypadku dokonania powiadomienia, o którym mowa w art. 56 ust. 3 lit. a 

rozporządzenia 2017/625, nie zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania. 

4. W przypadku przesyłki niezgłoszonej w systemie zarządzania informacjami w zakresie 

kontroli urzędowych (IMSOC), o którym mowa w art. 131 rozporządzenia 2017/625, 

zwanym dalej "systemem IMSOC", doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania 

w sprawie, o której mowa w ust. 2, osobie faktycznie władającej przesyłką, której dotyczy 

to postępowanie, uznaje się za skuteczne zawiadomienie strony o wszczęciu 

postępowania. 

5. W postępowaniach w sprawach określonych w ust. 2 nie stosuje się przepisów art. 10 i art. 

81 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

[6. Umieszczenie decyzji, o której mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w 

systemie IMSOC uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji stronie.] 

<6. Umieszczenie decyzji, o której mowa w ust. 2, na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej w systemie IMSOC uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji 

stronie.> 

7. W przypadku przesyłki niezgłoszonej w systemie IMSOC, doręczenie decyzji osobie 

faktycznie władającej tą przesyłką uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji stronie. 

8. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 35. 

1. Wojewódzki inspektor przeprowadzający kontrolę urzędową przesyłki roślin, produktów 

roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich, w obszarze, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2017/625, jest właściwym organem do 

wydania: 

1)   nakazu zatrzymania, odizolowania lub poddania kwarantannie tej przesyłki w sytuacji, 

o której mowa w art. 65 ust. 3 rozporządzenia 2017/625; 

2)   nakazu zatrzymania i odmowy wprowadzenia tej przesyłki na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, o której mowa w art. 66 ust. 1 akapit pierwszy 

rozporządzenia 2017/625; 
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3)   nakazu odizolowania lub poddania kwarantannie tej przesyłki w sytuacji, o której 

mowa w art. 66 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 2017/625; 

4)   nakazu zniszczenia, ponownego wysłania przesyłki poza Unię Europejską lub 

poddania tej przesyłki szczególnemu traktowaniu zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2017/625 w sytuacji, o której mowa w art. 66 ust. 3 rozporządzenia 

2017/625; 

5)   nakazów, o których mowa w art. 66 ust. 6 rozporządzenia 2017/625; 

6)   nakazu odizolowania lub poddania kwarantannie tej przesyłki w sytuacji, o której 

mowa w art. 67 akapit pierwszy rozporządzenia 2017/625; 

7)   nakazu zatrzymania, zniszczenia lub poddania tej przesyłki szczególnemu traktowaniu 

zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/625 w sytuacji, o której mowa w art. 

67 akapit drugi rozporządzenia 2017/625; 

8)   nakazów, o których mowa w art. 69 ust. 2 rozporządzenia 2017/625; 

9)   zezwolenia na ponowną wysyłkę tej przesyłki w sytuacji, o której mowa w art. 72 ust. 

1 rozporządzenia 2017/625. 

2. Odmowę, nakazy lub zezwolenie, o których mowa w ust. 1, wydaje się w drodze decyzji. 

Postępowanie w tych sprawach wszczyna się z urzędu. 

3. W przypadku dokonania powiadomienia, o którym mowa w art. 56 ust. 3 lit. a 

rozporządzenia 2017/625, nie zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania. 

4. W przypadku przesyłki niezgłoszonej w systemie IMSOC, doręczenie zawiadomienia o 

wszczęciu postępowania w sprawie, o której mowa w ust. 2, osobie faktycznie władającej 

przesyłką, której dotyczy to postępowanie, uznaje się za skuteczne zawiadomienie strony 

o wszczęciu postępowania. 

5. W postępowaniach w sprawach określonych w ust. 2 nie stosuje się przepisów art. 10 i art. 

81 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

[6. Umieszczenie decyzji, o której mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w 

systemie IMSOC uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji stronie.] 

<6. Umieszczenie decyzji, o której mowa w ust. 2, na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej w systemie IMSOC uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji 

stronie.> 

7. W przypadku przesyłki niezgłoszonej w systemie IMSOC, doręczenie decyzji osobie 

faktycznie władającej tą przesyłką uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji stronie. 

8. Zmiana lub uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wymaga zgody strony. 
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9. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 36. 

1. Właściwym organem do wprowadzenia zakazu tranzytu fitosanitarnego w sytuacji, o której 

mowa w art. 47 ust. 2 i art. 57 rozporządzenia 2016/2031, jest wojewódzki inspektor 

właściwy ze względu na miejsce wprowadzania z państw trzecich roślin, produktów 

roślinnych lub innych przedmiotów. 

2. Zakaz tranzytu fitosanitarnego określony w ust. 1 wprowadza się w drodze decyzji. 

3. W przypadku dołączenia do roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów 

oświadczenia, o którym mowa w art. 47 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/2031, nie 

zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania. 

4. W przypadku niedołączenia oświadczenia, o którym mowa w art. 47 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 2016/2031, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty: 

[1)   zostały zgłoszone w systemie IMSOC - umieszczenie zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania w sprawie, o której mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego 

w systemie IMSOC, uznaje się za skuteczne doręczenie tego zawiadomienia stronie;] 

<1) zostały zgłoszone w systemie IMSOC – umieszczenie zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania w sprawie, o której mowa w ust. 2, na piśmie utrwalonym w 

postaci elektronicznej w systemie IMSOC, uznaje się za skuteczne doręczenie 

tego zawiadomienia stronie;> 

2)   nie zostały zgłoszone w systemie IMSOC - doręczenie zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania w sprawie, o której mowa w ust. 2, osobie faktycznie władającej 

roślinami, produktami roślinnymi lub innymi przedmiotami, których dotyczy to 

postępowanie, uznaje się za skuteczne zawiadomienie strony o wszczęciu 

postępowania. 

5. W postępowaniach w sprawach określonych w ust. 2 nie stosuje się przepisów art. 10 i art. 

81 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

[6. Umieszczenie decyzji, o której mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w 

systemie IMSOC, uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji stronie.] 

<6. Umieszczenie decyzji, o której mowa w ust. 2, na piśmie utrwalonym w postaci 

elektronicznej w systemie IMSOC, uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji 

stronie.> 
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7. W przypadku przesyłki niezgłoszonej w systemie IMSOC, doręczenie decyzji osobie 

faktycznie władającej tą przesyłką uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji stronie. 

8. Zmiana lub uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wymaga zgody strony. 

9. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 50. 

[1. Wojewódzki inspektor przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru eksporterów, 

które przekażą mu, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego 

doręczanego na elektroniczną skrzynkę podawczą, do dnia 30 kwietnia danego roku, 

informację o zamiarze uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania lub 

wyprowadzania do państwa trzeciego w tym roku roślin, produktów roślinnych lub innych 

przedmiotów, o których mowa w art. 49 ust. 1, kontrolę urzędową spełniania wymagań 

importowych państwa trzeciego.] 

<1. Wojewódzki inspektor przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru 

eksporterów, które przekażą mu na piśmie, do dnia 30 kwietnia danego roku, 

informację o zamiarze uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania 

lub wyprowadzania do państwa trzeciego w tym roku roślin, produktów roślinnych 

lub innych przedmiotów, o których mowa w art. 49 ust. 1, kontrolę urzędową 

spełniania wymagań importowych państwa trzeciego.> 

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli urzędowej spełniania wymagań importowych 

państwa trzeciego mogą być także przeprowadzane przez podmiot wykonujący 

działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, jeżeli: 

1)   wymagania importowe państwa trzeciego dopuszczają przeprowadzanie tych 

czynności przez podmioty inne niż Inspekcja; 

2)   Główny Inspektor zatwierdził szczegółową metodykę integrowanej produkcji roślin 

przeznaczonych do wyprowadzenia do państwa trzeciego i udostępnił ją na stronie 

internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat; 

3)   podmiot wpisany do rejestru eksporterów złożył do podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin zgłoszenie zamiaru 

stosowania integrowanej produkcji roślin przeznaczonych do wyprowadzenia do 

państwa trzeciego. 
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3. W przypadku gdy czynności kontrolne w ramach kontroli urzędowej spełniania wymagań 

importowych państwa trzeciego są przeprowadzane przez podmiot wykonujący 

działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin: 

1)   do czynności tych stosuje się przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin; 

2)   wojewódzki inspektor wydaje podmiotom wykonującym działalność w zakresie 

certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 

r. o środkach ochrony roślin wytyczne dotyczące czynności kontrolnych mające na 

celu zapewnienie zgodności prowadzenia kontroli urzędowej z wymaganiami 

importowymi państwa trzeciego; 

3)   [podmiot wykonujący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji 

roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce 

przeprowadzenia tych czynności, w sposób z nim uzgodniony, informacje o wynikach 

tych czynności w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego 

doręczanego na elektroniczną skrzynkę podawczą:] 

<podmiot wykonujący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji 

roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce 

przeprowadzenia tych czynności, w sposób z nim uzgodniony, informacje o 

wynikach tych czynności na piśmie:> 

a)  w terminie 7 dni od dnia zakończenia tych czynności, 

b)  niezwłocznie na każde wezwanie wojewódzkiego inspektora. 


