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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 8 marca 2021 r.      

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 334) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa nowelizuje: ustawę z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ustawę 

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

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

ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, ustawę z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej oraz ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych. 

Podstawowym celem zmian jest ujednolicenie procedury wydawania przez naczelnika 

urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i podatkowych 

oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów. 

W aktualnym stanie prawnym, w przypadku importu towarów podlegających 

należnościom celnym i podatkowym, postępowania w sprawie określenia (wymiaru) 

należności celnych i należności podatkowych pomimo tego, że odnoszą się do tego samego 

stanu faktycznego (podmiotu, towaru, zdarzenia) prowadzone są odrębnie. Ponieważ 
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w większości przypadków decyzje podatkowe wydawane są po wydaniu decyzji celnych 

(do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym 

wlicza się wartość celną towaru i kwotę należności celnych określonych w decyzji celnej), nie 

ma możliwości prowadzenia postępowań podatkowego i celnego równolegle. Wpływa to  

negatywnie na szybkość, efektywność i ekonomikę. Jako że w odniesieniu do tego samego 

stanu faktycznego prowadzi się odrębne postępowania skutkuje to dublowaniem czynności 

procesowych oraz koniecznością wydawania w sprawie jednego zgłoszenia celnego kilku 

decyzji wymiarowych (decyzji celnej, decyzji w sprawie podatku od towaru i usług, decyzji 

w sprawie akcyzy, decyzji w sprawie opłaty paliwowej i decyzji w sprawie opłaty emisyjnej). 

Ustawa eliminuje dualizm celno-podatkowy i ujednolica procedurę związaną 

z wymiarem należności importowych, wprowadzając rozwiązania umożliwiające 

przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w sprawach związanych 

z importem. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, na potrzebę uproszczenia 

i odformalizowania procedur we wskazanym zakresie wskazują przedsiębiorcy (importerzy). 

Konsekwencją ujednolicenia postępowania w sprawie należności celnych 

i podatkowych są zmiany w: ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Ordynacji, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

Ponadto ustawodawca upraszcza proces ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów 

uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot 

wynikających z długów celnych oraz o wpis na listę agentów celnych. Zmienia on również 

organ prowadzący wykaz gwarantów. Będzie nim, w miejsce ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (zmiany w ustawie z dnia 

19 marca 2004 r. – Prawo celne). 

Ustawa doprecyzowuje także przepisy o postępowaniu w sprawach celnych, 

w szczególności rozszerzając zakres stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „Ordynacją”, do tych spraw m.in. o tryb prostowania 

błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek (art. 215 § 1 Ordynacji), oraz – 

w zakresie odwołań – o regulacje dotyczące podania niespełniającego wymogów (art. 169 

§ 2, 3 i 4 Ordynacji) oraz trybu umorzenia postępowania (art. 208 Ordynacji).  
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Ustawa ujednolica także tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie 

przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem 

towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi. 

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

o Krajowym Funduszu Drogowym ma dodatkowo na celu zapewnienie pełnej spójności 

przepisów regulujących opłatę paliwową z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym, która wdrożyła do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 

Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących 

podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG, dyrektywy Rady 2003/96/WE 

z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 

ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz 

dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów 

przywożonych przez osoby podróżujące z państwa trzecich z podatku od wartości dodanej 

i akcyzy.  

Zmiana ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji ma na celu umożliwienie dochodzenia opłaty emisyjnej w trybie egzekucji 

administracyjnej. 

Nowela ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników umożliwi nadawanie dla celów podatkowych  numeru PESEL 

(identyfikator podatkowy) osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub 

niebędącej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, która nie posiada 

zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zmiany w zakresie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych mają na 

celu odformalizowanie, uproszczenie i skrócenie procedury prowadzenia spraw z zakresu gier 

hazardowych (m.in. elektronizacja w zakresie przekazywania informacji wymaganych 

ustawą). Nowela ma również na celu ograniczenie dostępu do informacji o nielegalnych 

kasynach i grach hazardowych w wyszukiwarkach internetowych oraz uniemożliwienie 

omijania przepisów dotyczących nielegalnej reklamy hazardu. Służyć temu ma optymalizacja 

procedury wpisu do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie 

z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także procedury wymierzania kar 

pieniężnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych 

nieprzestrzegających przepisów tej ustawy. Postępowania w tych sprawach zostaną 
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przeniesione ze szczebla centralnego (ministerialnego) do organu Krajowej Administracji 

Skarbowej (naczelnicy urzędów celno-skarbowych). 

W przepisach przejściowych i dostosowujących określono wpływ nowelizacji na 

stosunki powstałe pod działaniem przepisów dotychczasowych, w szczególności określono 

w nich sposób zakończenia postępowań będących w toku (wszczętych w czasie 

obowiązywania dotychczasowych przepisów i niezakończonych ostatecznie do dnia ich 

uchylenia albo zmiany), skuteczność czynności dokonanych w postępowaniu oraz organy lub 

instytucje właściwe do zakończenia postępowania. Czasowo zachowano w mocy 

rozporządzenia, które w następstwie nowelizacji utraciłyby moc obowiązującą, a także 

dokonano  przekształcenia wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji 

składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w wykaz 

prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Ustawa wejdzie w życie – co do zasady – pierwszego dnia miesiąca następującego po 

upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Zmiany w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r., natomiast zmiany 

w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej z dniem 1 stycznia 2022 r. Późniejsze terminy wejścia 

w życie art. 12 i art. 13 wynikają z konieczności skorelowania tych terminów z datami 

wejścia w życie przepisów, które są nowelizowane. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 833). Sejm rozpatrzył projekt w pierwszym 

czytaniu na 25. posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r. i skierował go do Komisji Finansów 

Publicznych. Komisja po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 r. 

wniosła o uchwalenie projektu w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy 

nr 889). Podczas drugiego czytania (24 lutego 2021 r.) zgłoszono trzy poprawki. Nie uzyskały 

one poparcia większości sejmowej. W trzecim czytaniu w głosowaniu nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości, w brzmieniu z druku sejmowego nr 889, za przyjęciem głosowało 

310 posłów, 131 wstrzymało się, zaś 10 było przeciw. 
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W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie dokonano zmian, które istotnie wpływałyby 

na kształt przedłożenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 4 i 5, art. 69 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 – mając na uwadze, że 

postępowanie w sprawie wpisu do wykazu gwarantów oraz postępowanie w sprawie 

wpisu na listę agentów celnych kończą się decyzją o wpisie albo decyzją o odmowie 

wpisu, nieprecyzyjne jest sformułowanie „sprawa odmowy wpisu”. Sugeruje ono, że 

decyzja o odmowie wpisu jest wydawana w postępowaniu innym niż postępowanie 

w sprawie wpisu (że jest ona rozstrzygnięciem w postępowaniu o odmowę wpisu). Jako 

że nie prowadzi się takich postępowań, należałoby zmodyfikować nowe brzmienia 

art. 69 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 70 ust. 2 pkt 3. Poza tym, mając na względzie art. 69 ust. 1 

pkt 3 lit. a i wprowadzenie do wyliczenia w art. 70 ust. 2, należałoby skorygować 

brzmienie art. 69 ust. 1 pkt 3 lit. b. Niżej zaproponowane poprawki ujednolicają także 

terminologię przepisów. 

    W konsekwencji należałoby rozważyć również zmianę terminologii 

zastosowanej w art. 14 ust. 3 i 4 noweli.  

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 4, w pkt 3 lit a i b otrzymują brzmienie: 

„a) organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wpisu do wykazu, 

o których mowa w art. 52, 

b) organ odwoławczy od decyzji wydawanych w sprawach, o których mowa 

w lit. a oraz w art. 70 ust. 2;”, 

b) w pkt 5, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) prowadzenia listy agentów celnych, wpisu osoby na listę agentów celnych oraz 

zawieszenia działalności agenta celnego, o których mowa w art. 80;”; 

w art. 14 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem właściwym do zmiany decyzji 

w sprawach dotyczących wpisu do wykazu, o których mowa w art. 52 ustawy zmienianej 
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w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy.  

4. Postępowania w sprawach dotyczących wpisu do wykazu, o których mowa w art. 52 

ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, wszczęte i niezakończone przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmuje do prowadzenia Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. Do postępowań tych stosuje się przepisy ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

 

2) art. 1 pkt 9, art. 79 ust. 2 – propozycja poprawki ujednolicającej brzmienie podobnych 

przepisów. Przepis art. 79 ust. 2 powinien być sformułowany analogicznie do art. 52 

ust. 8 w nowym brzmieniu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 9, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wpis osoby na listę agentów celnych oraz jego zmiana są decyzjami organu, 

o którym mowa w art. 70 ust. 2. Informację o wpisie osoby na listę agentów celnych 

oraz jego zmianie otrzymuje zainteresowana osoba.”; 

 

3) art. 1 pkt 10, art. 80 ust. 7 – propozycja poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 10, w ust. 7 wyrazy „stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych” zastępuje się wyrazami „swojej stronie podmiotowej”; 

 

4) art. 1 pkt 10, art. 80 – nowelizując art. 80 należałoby dodać do niego przepis 

analogiczny do ust. 8a dodawanego do art. 52. Przepis art. 52 ust. 8a określa, w jakich 

okolicznościach wydaje się decyzję o odmowie wpisu do wykazu gwarantów. Skoro za 

konieczne uznano dodanie ust. 8a do art. 52, należy konsekwentnie dodać do art. 80 

przepis, określający, w jakich okolicznościach właściwy organ wyda decyzję o odmowie 

wpisu na listę agentów celnych. 
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Propozycja poprawki: 

w 1 w pkt 10 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 80” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę warunków, o których 

mowa w ust. 1, organ, o którym mowa w art. 70 ust. 2, wydaje decyzję o odmowie 

wpisu osoby na listę agentów celnych.”; 

 

5) art. 3 pkt 6, art. 37q – mając na względzie fakt, że art. 37q ustawy z dnia 

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

i art. 321j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska regulują 

tożsamą problematykę (pierwszy w odniesieniu do opłaty paliwowej, drugi do opłaty 

emisyjnej), nasuwa się pytanie, dlaczego przepisy te nie zostały sformułowane 

analogicznie. Czy art. 37q ust. 1 pkt 2 w zakresie, w jakim odnosi się do podmiotu, 

o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 37j ust. 1 

pkt 4, nie powinien stanowić o odpowiednim stosowaniu przepisów działu IV Ordynacji 

do określania wysokości opłaty paliwowej, a nie opłaty paliwowej w ogóle? Jeżeli 

trafnie odczytano intencję prawodawcy, należałoby przyjąć niżej sformułowaną 

poprawkę. W konsekwencji proponuje się również korektę terminologiczną w zakresie 

art. 321j ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 6 

pkt 4 noweli) 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 6 art. 37q: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 71 i ...), z zastrzeżeniem 

art. 37o ust. 3, z tym że do określania wysokości opłaty paliwowej ciążącej na 

podmiocie, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2, oraz na podmiocie, o którym 

mowa w art. 37j ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku 

akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw 

silnikowych lub gazu z tytułu importu, w zakresie działu IV tej ustawy stosuje się 
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przepisy art. 138a § 4, art. 141–143, art. 168, art. 170, art. 215 § 1 oraz rozdziałów 

2, 5, 6, 9 i 10, rozdziału 11 – z wyłączeniem art. 200, rozdziałów 16a i 21–23, a do 

odwołań stosuje się także przepisy art. 140 § 1, art. 162 § 1–3, art. 163 § 2, 

art. 169, art. 208, art. 210 § 1 pkt 1–6 i 8 oraz § 2, art. 220, art. 221, art. 222, 

art. 223, art. 226–229, art. 232, art. 233 § 1 i 2, art. 234 oraz art. 234a tej ustawy.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienia: 

„Do postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty paliwowej ciążącej na 

podmiocie, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2, oraz na podmiocie, o którym mowa 

w art. 37j ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym 

obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub 

gazu z tytułu importu,+ zapłaconej z tytułu importu, stosuje się odpowiednio przepisy:”, 

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Czynności podjęte w postępowaniu w sprawie określenia wysokości opłaty 

paliwowej ciążącej na podmiocie, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2, oraz na 

podmiocie, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 4 – jeżeli podlega on na podstawie 

przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku 

akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu z tytułu importu, na podstawie przepisów 

działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem 

rozstrzygnięć, o których mowa w art. 163 § 2, art. 169 § 4, art. 179 § 2, art. 215 § 1, 

art. 228 § 1, art. 262 § 5, art. 263 § 1, art. 268 § 3 oraz art. 270a tej ustawy: 

1) nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

2) są zaskarżalne tylko w odwołaniu od decyzji.”; 

w art. 6 w pkt 4, w art. 321j: 

a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „sprawach” zastępuje się wyrazem 

„sprawie”, 

b) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „postępowaniach w sprawach” zastępuje 

się wyrazami „postępowaniu w sprawie”; 

 

6) art. 4 pkt 2, art. 5 ust. 2 – zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 ust. 2, osoba fizyczna jest 

obowiązana podać w zgłoszeniu identyfikacyjnym swoje imiona. Mając na względzie, 

że posiadanie więcej niż jednego imienia nie jest obowiązkowe, należałoby 

jednoznacznie wskazać, że w zgłoszeniu podaje się imię, względnie imiona („imię 
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(imiona)”). Taką techniką posługuje się ustawodawca w przepisach odnoszących się 

do danych składających się na oznaczenie osoby fizycznej. 

    Ponadto należałoby skorelować analizowany przepis terminologicznie 

z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (reguluje ona kwestie 

związane obowiązkiem meldunkowym i posługuje się określeniem „adres 

zameldowania”). Mając to na względzie, w przepisie powinno się mówić o adresie 

zameldowania. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4 w pkt 2, w ust. 2 wyraz „imiona” zastępuje się wyrazami „imię (imiona)” oraz 

wyrazy „miejsca zameldowania” zastępuje się wyrazem „zameldowania”; 

 

7) art. 6 – w związku z uchyleniem przez ustawodawcę art. 37j ust. 2 i 3 ustawy 

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

Drogowym (art. 3 pkt 1 noweli) nasuwa się pytanie, dlaczego nie uchylono art. 321c 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i czy jest to 

zgodne z intencją. Należy zwrócić uwagę, że wskazane artykuły i zawarte w nich 

regulacje są odpowiednikami, przy czym jeden dotyczy opłaty paliwowej, drugi opłaty 

emisyjnej. Przepisy art. 321c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska stanowią, że podmioty, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, są 

zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty emisyjnej, gdy wynika to z umów 

międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego. Minister 

właściwy do spraw transportu jest obowiązany ogłosić, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz takich 

umów. 

    Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, powodem uchylenia art. 37j 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 

o Krajowym Funduszu Drogowym jest konieczność zapewnienia spójności przepisów 

tej ustawy z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

W zakresie stosunków o charakterze międzynarodowym zastosowanie w odniesieniu do 

opłaty paliwowej będzie miał, na mocy generalnego odesłania, art. 31 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zgodnie z którym m.in. zwalnia się od 

akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby 
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akcyzowe mające być wykorzystywane do konsumpcji zgodnie z umową zawartą 

z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że wyroby 

te są zwolnione od podatku od towarów i usług. 

   Sformułowanie ewentualnej poprawki będzie możliwe po ustaleniu intencji 

ustawodawcy. 

 

8) art. 10 pkt 2 lit. b, art. 15 ust. 1b – przepis upoważniający w nowym brzmieniu wymaga 

korekty redakcyjnej. W następstwie uchwalonej zmiany minister właściwy do spraw 

finansów publicznych będzie obowiązany określić w rozporządzeniu „zasady 

usytuowania na terenie gminy planowanej lokalizacji salonów gier na automatach”. 

Zgodnie z § 6 Zasad techniki prawodawczej przepisy ustawy należy redagować tak, aby 

dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały 

intencję prawodawcy. Co więcej, § 8 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej stanowi, że 

w ustawie należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi (określeniami) 

w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu. Można mieć wątpliwość, czy 

delegacja po nowelizacji będzie spełniała te warunki. Wydaje się, ze intencją 

ustawodawcy było, aby minister określił, w drodze rozporządzenia, zasady  planowania 

lokalizacji salonów gier na automatach. 

    Formułując przepis upoważniający należy pamiętać także o § 65 Zasad 

techniki prawodawczej. W myśl tego przepisu, zakres spraw przekazywanych do 

uregulowania w rozporządzeniu należy określić w sposób precyzyjny. Określenie spraw 

nie może być ogólnikowe, w szczególności przez posłużenie się zwrotem: „... określi 

szczegółowe zasady ...”. Analizowana delegacja w dotychczasowym oraz nowym 

brzmieniu tej dyrektywy techniki prawodawczej zdaje się nie uwzględniać. 

   Jeżeli wolą ustawodawcy jest, aby w rozporządzeniu (podobnie jak to ma 

miejsce dziś) uregulowane były wymagania dotyczące lokalizacji (umiejscowienia, 

usytuowania) salonów gier na automatach na terenie gminy,  należałoby – kierując się 

Zasadami techniki prawodawczej – przyjąć niżej sformułowana poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 10 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 
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„1b.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wymagania dotyczące planowanej lokalizacji salonów gier na 

automatach na terenie gminy, w szczególności minimalną odległość salonów gier 

na automatach od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych 

ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówek zapewniających 

opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania, miejsc kultu religijnego oraz innego ośrodka gier, uwzględniając 

potrzebę ograniczenia negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych hazardu.”; 

 

9) art. 27 ust. 2 – w związku z tym, że organizacja szkoleń i szkolenia nie są wydatkami 

rzeczowymi, należałoby przyjąć niżej sformułowana poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 27 w ust. 2 skreśla się wyraz „innych”. 

. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


