BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r.
o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz
niektórych innych ustaw
(druk nr 377)

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268)

Art. 1.
[1. Ustawa określa zasady finansowania budowy autostrad płatnych, zwanych dalej
"autostradami", zasady zawierania umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie
eksploatację autostrad oraz pobierania opłat za przejazd autostradami, a także organy
właściwe w tych sprawach.]
<1. Ustawa określa:
1) zasady finansowania budowy autostrad płatnych, zwanych dalej „autostradami”,
oraz zawierania umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację
autostrad;
2) zasady pobierania opłat za przejazd autostradami oraz obowiązki związane z
tymi opłatami i odpowiedzialność za naruszenie tych obowiązków;
3) organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2.>
1a. Ustawa określa także zasady finansowania dróg krajowych, w tym autostrad, ze środków
Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej "Funduszem", z wyłączeniem dróg
krajowych w miastach na prawach powiatu, finansowanych z budżetów tych miast.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, autostrady lub ich odcinki, które będą
budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.
3. Na zasadach określonych w ustawie mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie
eksploatowane, jako płatne, drogi ekspresowe.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, drogi ekspresowe, które mogą być
budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.
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-25. Określenie autostrad i dróg ekspresowych w przepisach, o których mowa w ust. 2 i 4, może
nastąpić, jeżeli będzie możliwość korzystania z innej, ogólnodostępnej drogi publicznej.
Art. 37a.
[1. Za przejazd autostradą, po dostosowaniu jej do poboru opłat, pobierane są opłaty za
przejazd.]
<1. Za przejazd autostradą są pobierane opłaty. W przypadku gdy opłaty za przejazd
autostradą są pobierane w inny sposób niż określony w ust. 8 lub 9, autostrada
wymaga dostosowania do ich poboru.>
<1b. Szef KAS może pobierać opłatę za przejazd autostradą na odcinku autostrady, na
którym opłatę za przejazd autostradą pobiera spółka, o której mowa odpowiednio w
ust. 1a pkt 2 albo 3, zwana dalej „wnioskodawcą”. Przejęcie przez Szefa KAS poboru
opłaty za przejazd autostradą na odcinku, na którym opłatę za przejazd autostradą
pobiera wnioskodawca, zwanym dalej „odcinkiem eksploatowanym przez spółkę”,
następuje na wniosek wnioskodawcy i wymaga zmiany umowy, o której mowa
odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo 3. Przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o
umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi stosuje się.
1c. Wniosek, o którym mowa w ust. 1b, wnioskodawca uzgadnia z Szefem KAS.
1d. We wniosku, o którym mowa w ust. 1b, wnioskodawca określa:
1) sposób udostępniania gruntów wraz z wzniesionymi na nich budynkami,
budowlami i innymi urządzeniami na cele związane z realizacją poboru opłaty
przez Szefa KAS za przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez
spółkę;
2) sposób i termin informowania Szefa KAS o zmianie wysokości stawek za
przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę.
1e. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1b, wnioskodawca załącza umowę, o której
mowa odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo 3.
1f. Przed podpisaniem zmiany umowy, o której mowa odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo
3, wnioskodawca może wycofać wniosek, o którym mowa w ust. 1b.
1g. Szef KAS może wystąpić do wnioskodawcy o:
1) wskazanie innego niż określony we wniosku, o którym mowa w ust. 1b:
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-3a) sposobu udostępnienia gruntów wraz z wzniesionymi na nich budynkami,
budowlami i innymi urządzeniami na cele związane z realizacją poboru opłaty
za przejazd autostradą przez Szefa KAS,
b) sposobu i terminu informowania Szefa KAS o zmianie wysokości stawek za
przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę;
2) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia w zakresie niezbędnym do uzgodnienia
wniosku, o którym mowa w ust. 1b;
3) określenie stawek opłaty za przejazd autostradą, z uwzględnieniem kategorii
pojazdu, o której mowa w ust. 6.
1h. Uzgodniony wniosek, o którym mowa w ust. 1b, Szef KAS przekazuje
wnioskodawcy, który przedkłada ten wniosek odpowiednio do ministra właściwego
do spraw transportu albo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
1i. Szef KAS odmawia uzgodnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1b, jeżeli pobór
opłaty za przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę nie leży w
interesie publicznym.
1j. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1h, albo odmowa uzgodnienia, o której mowa w
ust. 1i, następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w
ust.1b. Do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się okresów
przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1g.
1k. W przypadku, o którym mowa w ust. 1i, Szef KAS:
1) zwraca wnioskodawcy wniosek, o którym mowa w ust. 1b, wraz z pisemnym
uzasadnieniem odmowy uzgodnienia wniosku;
2) informuje o odmowie uzgodnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1b,
odpowiednio ministra właściwego do spraw transportu albo Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz przekazuje uzasadnienie, o którym
mowa w pkt 1.
1l. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1h, albo odmowy uzgodnienia, o której mowa
w ust. 1i, przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i
187) nie stosuje się.
1m. Szef KAS, uzgadniając wniosek, o którym mowa w ust. 1b, ustala prognozowany
koszt poboru opłaty za przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez
spółkę.
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-41n. Przy ustalaniu kosztu, o którym mowa w ust. 1m, uwzględnia się w szczególności:
1) wydatki ponoszone na przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację
systemu, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r.
poz. 54 i …), zwanego dalej „Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS”;
2) wydatki związane z realizacją przez Szefa KAS poboru opłaty za przejazd
autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę;
3) koszty prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 37gd ust. 1, oraz analizy,
o której mowa w art. 37ge ust. 4.
1o. W przypadku wydatków, które nie służą bezpośrednio poborowi opłaty za przejazd
autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę, pobieranej przez Szefa KAS,
uwzględnia się te wydatki:
1) proporcjonalnie do długości odcinka eksploatowanego przez tę spółkę w całości
sieci dróg objętych opłatą za przejazd autostradą lub opłatą, o której mowa w
art. 13ha ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwaną
dalej „opłatą elektroniczną”;
2) biorąc pod uwagę okres amortyzacji w przypadku wydatków jednorazowych.
1p. Informację o koszcie, o którym mowa w ust. 1m, Szef KAS przekazuje podmiotom, o
których mowa w ust. 1h.
1r. Informacja o koszcie, o którym mowa w ust. 1m, nie podlega udostępnieniu w trybie
przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) do podpisania zmiany umowy, o której mowa
odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo 3.
1s. Minister właściwy do spraw transportu albo Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad przed podpisaniem zmiany umowy, o której mowa odpowiednio w ust. 1a
pkt 2 albo 3, jest obowiązany:
1) uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
niezależnie od wartości przedmiotu tej umowy;
2) uzgodnić z Szefem KAS postanowienia tej umowy wpływające na pobór opłaty za
przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę, w tym termin
jego

rozpoczęcia

oraz

sposób

pomiaru

ilości

i przekazywania danych o tych przejazdach;
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dokonanych

przejazdów

-53) uzgodnić z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych postanowienia
tej umowy w zakresie dotyczącym zobowiązań finansowych wypłacanych ze
środków Funduszu, w tym zasady kształtowania i rozliczenia wypłaty, o której
mowa w ust. 1u, oraz świadczeń, o których mowa w ust. 1w, przy czym
uzgodnienie to nie może być uzależnione od warunków niezwiązanych z
przedmiotem tej umowy.
1t. Zmiana umowy, o której mowa odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo 3, w zakresie
przejęcia przez Szefa KAS poboru opłaty za przejazd autostradą na odcinku
eksploatowanym przez spółkę, wymaga zgodnej woli stron.
1u. Jeżeli z umowy, o której mowa odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo 3, wynika, że opłaty
za przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę pobrane przez
wnioskodawcę stanowią jej przychód, w zmianie tej umowy dotyczącej przejęcia
przez Szefa KAS poboru opłaty za przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym
przez spółkę, strony określają sposób wypłaty wnioskodawcy środków z Funduszu,
przy czym wypłata ta nie może przekroczyć kwoty opłaty za przejazd autostradą
należnej od liczby faktycznie dokonanych przejazdów tą autostradą.
1w. W zmianie umowy, o której mowa odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo 3, strony mogą
określić inne niż określone w ust. 1u świadczenia wynikające z przejęcia przez Szefa
KAS poboru opłaty za przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez
spółkę oraz sposób przejęcia przez Szefa KAS urządzeń służących do poboru tej
opłaty.
1x. Jeżeli umowa, o której mowa w art. 37d ust. 1, określa sposób ustalenia stawek
opłaty za przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę, Szef KAS
pobiera opłatę w wysokości ustalonej zgodnie z tą umową.
1y. Jeżeli z umowy, o której mowa odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo 3, wynika, że opłaty
za przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę pobrane przez
wnioskodawcę stanowią jej przychód, a koszt, o którym mowa w ust. 1m, będzie
niższy niż dotychczasowy koszt poboru opłaty za przejazd autostradą ponoszony
przez wnioskodawcę, zmiana umowy może przewidywać obniżenie stawek opłaty za
przejazd autostradą na odcinku eksploatowanym przez spółkę.>
1a. Opłaty za przejazd autostradą może pobierać:
1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany dalej "Szefem KAS";
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-62) drogowa spółka specjalnego przeznaczenia na warunkach określonych w umowie, o
której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach
specjalnego przeznaczenia lub wykonawca, o którym mowa w art. 9 ust. 3 tej ustawy;
3) spółka, z którą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka
specjalnego przeznaczenia zawarli umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie
eksploatację autostrady, na warunkach określonych w tej umowie.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
4a. Podmioty, [o których mowa w ust. 1a] <o których mowa w ust. 1a pkt 2 i 3>, są
obowiązane podejmować działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego, w
tym w szczególności w przypadku zwiększenia natężenia ruchu drogowego. W przypadku
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego
stopień tego bezpieczeństwa podmioty, [o których mowa w ust. 1a] <o których mowa w
ust. 1a pkt 2 i 3>, mogą odstąpić od poboru opłat za przejazd autostradą lub jej
odcinkiem.
[4b. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu
do podmiotu, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego
bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę dnia, kategorię dnia, porę roku i płynność ruchu.]
5. Opłatę za przejazd autostradą ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki
opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu.
5a. Kwotę opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w ust. 5, zaokrągla się w ten sposób,
że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 5 groszy pomija się a końcówkę kwoty
wynoszącą 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.
6. Ustala się następujące kategorie pojazdów w celu określenia stawek opłat za przejazd
autostradą:
1) kategoria 1 - motocykle;
2) kategoria

2

-

pojazdy

samochodowe

o

dopuszczalnej

masie

całkowitej

nieprzekraczającej 3,5 tony;
3) kategoria 3 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5
tony i poniżej 12 ton;
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-74) kategoria 4 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12
ton;
5) kategoria 5 - autobusy.
<7. Do wniesienia opłaty za przejazd autostradą, pobieranej przez Szefa KAS, jest
zobowiązany:
1) właściciel pojazdu albo
2) posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 i 463), albo
3) użytkownik pojazdu, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
– zwany dalej „wnoszącym opłatę”.
8. Opłata za przejazd autostradą, o której mowa w ust. 7, może być wniesiona w sposób
przewidziany dla opłaty elektronicznej na podstawie danych geolokalizacyjnych
przekazanych z urządzeń lub systemów, o których mowa w art. 13i ust. 3a ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
9. Przejazd autostradą, na której jest pobierana opłata, o której mowa w ust. 7, może
być wykonywany na podstawie biletu na jeden przejazd autostradą lub jej
odcinkiem, zwanego dalej „biletem autostradowym”, wydanego przed rozpoczęciem
tego przejazdu. Opłata za przejazd autostradą, o której mowa w ust. 7, jest
pobierana w momencie wydania biletu autostradowego.
10. Bilet autostradowy jest wydawany każdemu, kto wniesie opłatę za przejazd
autostradą, o której mowa w ust. 7, oraz poda dane, o których mowa w ust. 12 pkt 1–
7.
11. Bilet autostradowy jest ważny do zakończenia danego przejazdu autostradą lub jej
odcinkiem, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin od daty i godziny początku okresu
ważności wskazanej na tym bilecie.
12. Bilet autostradowy zawiera:
1) numer rejestracyjny pojazdu;
2) kraj rejestracji pojazdu, jeżeli jest inny niż Rzeczpospolita Polska;
3) kategorię pojazdu, o której mowa w ust. 6 – w przypadku różnicowania stawki
opłaty za przejazd autostradą ze względu na tę kategorię;
4) wskazanie autostrady lub jej odcinka, za przejazd którymi została pobrana
opłata;
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-85) liczbę osi pojazdu – w przypadku różnicowania stawki opłaty za przejazd
autostradą lub jej odcinkiem ze względu na liczbę osi;
6) poziom emisji zanieczyszczeń – w przypadku różnicowania stawki opłaty za
przejazd autostradą lub jej odcinkiem ze względu na ten poziom;
7) datę i godzinę początku okresu ważności tego biletu;
8) datę i godzinę końca okresu ważności tego biletu;
9) liczbę kilometrów oraz kwotę opłaty za przejazd autostradą lub jej odcinkiem;
10) unikalny numer.
13. Bilety autostradowe wydaje:
1) Szef KAS lub
2) przedsiębiorca działający w imieniu i na rzecz Szefa KAS, z którym Szef KAS
zawarł umowę na ich wydawanie.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt 2, bilety autostradowe są wydawane
przy użyciu systemu teleinformatycznego zintegrowanego z Systemem Poboru
Opłaty Elektronicznej KAS.
15. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 13 pkt 2, może wydawać bilety autostradowe
za

pomocą

aplikacji

mobilnej

wykorzystującej

funkcję

pozycjonowania

satelitarnego. Przedsiębiorca przetwarza dane geolokalizacyjne w celu wydania
biletu autostradowego w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, dane przekazane do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS nie
zawierają informacji, o których mowa w ust. 12 pkt 4 i 9.
16. Bilet autostradowy wydany w sposób, o którym mowa w ust. 15, zawiera dodatkowo
informację o dacie i godzinie oraz miejscu rozpoczęcia przejazdu autostradą lub jej
odcinkiem. Data i godzina rozpoczęcia przejazdu autostradą lub jej odcinkiem jest
początkiem okresu ważności biletu autostradowego.
17. Po zakończeniu przejazdu, jednak nie później niż przed upływem 48 godzin od daty i
godziny początku okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym wydanym
w sposób, o którym mowa w ust. 15, przedsiębiorca uzupełnia ten bilet o dane, o
których mowa w ust. 12 pkt 4 i 9, oraz przekazuje opłatę za przejazd autostradą, o
której mowa w ust. 7, na wyodrębniony rachunek pomocniczy urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
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-918. W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 12 pkt 4 i 9, nie zostały uzupełnione
w terminie, o którym mowa w ust. 17, przedsiębiorca wnosi, na wyodrębniony
rachunek pomocniczy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, kwotę w wysokości odpowiadającej opłacie za przejazd autostradą
należnej za przejazd całym odcinkiem autostrady płatnej od miejsca rozpoczęcia
przejazdu, o którym mowa w ust. 16, do najbardziej odległego końca odcinka
płatnego.
19. Za wydanie biletu autostradowego przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 13 pkt 2,
może pobierać prowizję. Prowizja, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie może
przekroczyć 3% kwoty opłaty wskazanej na bilecie autostradowym. W przypadku
zwrotu biletu autostradowego prowizja, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie jest
należna.
20. Szef KAS zawiera umowę, o której mowa w ust. 13 pkt 2, jeżeli przedsiębiorca:
1) przeszedł z wynikiem pozytywnym testy integracyjne swojego systemu
teleinformatycznego z Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
2) złoży

zabezpieczenie

w

wysokości

odpowiadającej

wartości

biletów

autostradowych planowanych do wydania w okresie rozliczeniowym.
21. Umowa, o której mowa w ust. 13 pkt 2, określa w szczególności:
1) czas jej trwania;
2) częstotliwość, tryb i sposób składania sprawozdań z jej realizacji;
3) okres rozliczeniowy;
4) formę i wysokość kwoty zabezpieczenia;
5) sposób dystrybucji biletów autostradowych;
6) tryb i sposób dokonywania rozliczeń, w tym środków z tytułu prowizji;
7) sposób przekazywania danych, o którym mowa w ust. 23 pkt 2;
8) warunki zmiany oraz rozwiązania umowy.
22. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 13 pkt 2, składa Szefowi KAS sprawozdania z
realizacji umowy.
23. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 13 pkt 2:
1) wydaje bilety autostradowe w danym okresie rozliczeniowym o łącznej wartości
nieprzekraczającej wysokości kwoty złożonego zabezpieczenia;
2) przekazuje

w

czasie

rzeczywistym,

za

pośrednictwem

systemu

teleinformatycznego, dane o wydanych lub zwróconych biletach autostradowych,
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- 10 w tym dane, o których mowa w ust. 12, do Systemu Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS.
24. Opłata za przejazd autostradą, o której mowa w ust. 7, jest zwracana przez podmiot,
który wydał bilet autostradowy, jeżeli bilet ten zostanie mu zwrócony do daty i
godziny początku okresu jego ważności.
25. Kwota zwrotu opłaty za przejazd autostradą pomniejsza przychód Funduszu.
26. W przypadku odmowy zwrotu opłaty za przejazd autostradą każdy, kto wniósł tę
opłatę, może wnieść sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Szefa KAS w terminie 14 dni od
dnia odmowy dokonania zwrotu opłaty za przejazd autostradą.
27. Sprzeciw zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego sprzeciw oraz jego adres;
2) numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnoszącego sprzeciw,
o ile został nadany;
3) unikalny numer biletu autostradowego;
4) uzasadnienie wniesienia sprzeciwu.
28. Kierujący pojazdem:
1) nie rozpoczyna przejazdu autostradą lub jej odcinkiem w przypadku braku:
a) ważnego biletu autostradowego lub
b) prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu, o których mowa w art.
13i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
zapewniających przekazywanie danych geolokalizacyjnych do Systemu
Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
2) podczas przejazdu autostradą lub jej odcinkiem nie może mieć w pojeździe
zakrytych lub ozdobionych tablic rejestracyjnych, lub nie może mieć z przodu
lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają
czytelność tych tablic, oraz nie może umieszczać na pojeździe tablic
rejestracyjnych w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone.
29. Przepisu ust. 28 pkt 1 nie stosuje się do kierujących pojazdami, o których mowa w
art. 37g.
30. Dane, o których mowa w ust. 12, są gromadzone w Systemie Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS i przechowywane w tym systemie nie krócej niż 12 miesięcy i nie
dłużej niż 24 miesiące, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił
przejazd autostradą lub jej odcinkiem, chyba że przed upływem tego terminu
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- 11 zostanie wystawione wezwanie, o którym mowa w art. 37ge ust. 7, wszczęte
postępowanie administracyjne, egzekucyjne lub sądowoadministracyjne, w którym
dane te są niezbędne; w takim przypadku dane są przechowywane do czasu
zakończenia danego postępowania.
31. Do gromadzenia danych oraz wnoszenia opłaty za przejazd autostradą w sposób, o
którym mowa w ust. 8, przepisy:
1) art. 13hc, art. 13i ust. 1, 1a, 3a, 3b, 3d, 4a, 4aa i 4b, art. 13ia ust. 1–10 oraz 15–19,
art. 13ib, art. 13ic oraz art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych,
2) wydane na podstawie art. 13ia ust. 20 i art. 40a ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych
– stosuje się odpowiednio.
32. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, autostrady lub ich odcinki,
na których jest pobierana opłata za przejazd autostradą, o której mowa w ust. 7, w
tym autostrady lub ich odcinki, na których opłata jest pobierana zgodnie ze zmianą
umowy, o której mowa odpowiednio w ust. 1a pkt 2 albo 3, mając na uwadze
efektywne wykorzystanie dróg publicznych i przygotowanie Szefa KAS do poboru
tej opłaty.
33. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość prowizji, o której mowa w ust. 19, mając na uwadze przewidywane koszty
ponoszone przez przedsiębiorców przy sprzedaży biletów.
34. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
tryb, sposób i termin zwrotu opłaty za przejazd autostradą, sposób wnoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 26, oraz sposób i termin jego rozpatrywania przez
Szefa KAS, mając na uwadze sprawne rozliczenie opłat oraz efektywną obsługę
systemu poboru opłaty za przejazd autostradą.
35. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze
rozporządzenia, inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do:
1) wykonywania zadań Szefa KAS, o których mowa w ust. 1a pkt 1, ust.1b, ust. 13
pkt 1, ust. 20 lub 24, lub
2) przyjmowania sprawozdań, o których mowa w ust. 22, lub
3) którego składa się sprzeciw, o którym mowa w ust. 26
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- 12 – określając szczegółowy zakres tych zadań i czynności, mając na względzie
zapewnienie sprawnego i skutecznego ich wykonywania.>

[Art. 37c.
Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez Szefa KAS stanowią przychód Funduszu, a
opłaty pobrane przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia mogą stanowić przychód tej
spółki, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o
drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.]
<Art. 37c.
1. Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez:
1) Szefa KAS, w tym na odcinku eksploatowanym przez spółkę, stanowią przychód
Funduszu;
2) drogową spółkę specjalnego przeznaczenia mogą stanowić przychód tej spółki,
jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r.
o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 8 i 9, opłata za przejazd autostradą, o
której mowa w art. 37a ust. 7, wpływa na wyodrębniony rachunek pomocniczy
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 13 pkt 2, przedsiębiorca przekazuje
opłatę za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 7, na wyodrębniony
rachunek pomocniczy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
4. Szef KAS przekazuje wpłaconą opłatę, o której mowa w ust. 2 i 3, na rachunek
Funduszu.>
Art. 37gc.
[1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad użycza Szefowi KAS grunty na cele
związane z realizacją zadania, o którym mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1, wraz z
wzniesionymi na nich budynkami, budowlami i innymi urządzeniami.]
<1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad użycza Szefowi KAS grunty na
cele związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1 i art. 37gd
ust. 1 i 2, wraz z wzniesionymi na nich budynkami, budowlami i innymi
urządzeniami.>
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- 13 2. Warunki korzystania z gruntów, o których mowa w ust. 1, oraz wzniesionych na nich
budynków, budowli i innych urządzeń określa umowa pomiędzy Szefem KAS oraz
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

<Art. 37gd.
1. Do kontroli prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w
art. 37a ust. 7, w tym kontroli urządzeń lub systemów, o których mowa w art. 13i ust.
3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, są uprawnieni
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu
Drogowego.
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań,
mogą przeprowadzać funkcjonariusze Policji.
3. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusze Policji oraz inspektorzy
Inspekcji Transportu Drogowego w celu wykonywania kontroli, o której mowa
odpowiednio w ust. 1 lub 2, są uprawnieni do przetwarzania, za pomocą
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, danych zgromadzonych w Systemie
Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
4. Potwierdzenie przeprowadzenia kontroli, o której mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2,
oraz nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego, o której mowa w art. 37gi,
dokumentuje się przez zamieszczenie adnotacji w Systemie Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS.
Art. 37ge.
1. Za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 7, w
tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i
godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, od
wnoszącego opłatę pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.
2. Za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 7,
należnej za przejazd pojazdu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, od wnoszącego opłatę pobiera się opłatę
dodatkową w wysokości 1500 zł – jeżeli na autostradzie lub jej odcinku nie pobiera
się opłaty elektronicznej. Przepisu nie stosuje się do zespołu pojazdów o łącznej
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego
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- 14 o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy,
w przypadku którego pobiera się opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1.
3. Od wnoszącego opłatę pobiera się jedną opłatę dodatkową, niezależnie od liczby
dokonanych przejazdów autostradą lub jej odcinkiem, tym samym pojazdem, w
trakcie jednej doby rozumianej jako okres od godziny 000 do godziny 2400 w danym
dniu.
4. Szef KAS prowadzi analizę ryzyka w celu ujawniania przypadków niewniesienia
opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 7.
5. Opłaty dodatkowej nie pobiera się, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zakończenia
przejazdu autostradą lub jej odcinkiem, zostanie wniesiona opłata za ten przejazd,
w sposób określony w art. 37a ust. 9. Przepis art. 37a ust. 12 stosuje się, przy czym
na bilecie autostradowym wskazuje się datę i godzinę przejazdu oraz autostradę lub
jej odcinek, za który nie została wniesiona opłata za przejazd autostradą, o której
mowa w art. 37a ust. 7.
6. Opłaty dodatkowej nie pobiera się od wnoszącego opłatę, jeżeli na kierującego
pojazdem została nałożona kara grzywny, o której mowa w art. 37gi, w drodze
mandatu karnego.
7. Wnoszącemu opłatę Szef KAS wystawia wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej,
które zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego opłatę, jego adres;
2) numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnoszącego opłatę, o
ile został nadany;
3) numer rejestracyjny pojazdu;
4) miejsce ujawnienia naruszenia obowiązku wniesienia opłaty za przejazd
autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 7, wraz ze wskazaniem jego daty
i godziny;
5) wysokość opłaty;
6) pouczenie:
a) o możliwości wniesienia niższej opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 9,
b) o prawie do wniesienia sprzeciwu,
c) że w przypadku nieuiszczenia wskazanej w wezwaniu opłaty w terminie,
o którym mowa w ust. 8, będzie ono stanowiło podstawę do wydania tytułu
wykonawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
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- 15 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427,
1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 41 i …).
8. Opłatę dodatkową wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym
mowa w ust. 7.
9. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
wezwania, o którym mowa w ust. 7, wnoszący opłatę wnosi opłatę o 100 zł niższą niż
wskazana w wezwaniu.
10. W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty dodatkowej pobiera się odsetki za
zwłokę w wysokości odsetek od zaległości podatkowych.
11. Odsetek, o których mowa w ust. 10, nie pobiera się, jeżeli ich wysokość nie
przekraczałaby dwunastokrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za
traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
12. Opłata dodatkowa wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 10, podlega
przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
13. Obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od
ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym opłata dodatkowa powinna zostać
wniesiona.
14. Opłata dodatkowa stanowi przychód Funduszu. Przepis art. 37c ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
15. Do doręczania wezwania, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Art. 37gf.
1. Wnoszący opłatę może wnieść sprzeciw do Szefa KAS, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 37ge ust. 7. Wniesienie sprzeciwu nie
zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej.
2. Sprzeciw zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego opłatę oraz jego adres;
2) numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnoszącego opłatę, o
ile został nadany;
3) uzasadnienie wniesienia sprzeciwu;
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- 16 4) numer

rachunku

bankowego

albo

rachunku

w

spółdzielczej

kasie

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot wpłaconej
opłaty dodatkowej, w przypadku uwzględnienia sprzeciwu.
3. O uwzględnieniu sprzeciwu zawiadamia się wnoszącego opłatę. Wniesiona opłata
dodatkowa podlega zwrotowi. Kwota zwrotu opłaty dodatkowej pomniejsza
przychód Funduszu.
4. Odmowa uwzględnienia sprzeciwu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Wnoszący opłatę niezadowolony z decyzji administracyjnej może, w termie 14 dni od
dnia jej doręczenia, zwrócić się do Szefa KAS z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania w sprawie sprzeciwu, o
którym mowa w ust. 2, i wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio
przepisy

ustawy

z

dnia

14

czerwca

1960

r.

–

Kodeks

postępowania

administracyjnego.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
termin, sposób i tryb dokonywania zwrotu opłaty dodatkowej oraz sposób i termin
rozpatrywania sprzeciwu przez Szefa KAS, mając na uwadze sprawne rozliczanie
tych opłat oraz efektywną obsługę i zabezpieczenie wpływów Funduszu.
7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze
rozporządzenia, inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do:
1) wykonywania zadań Szefa KAS, o których mowa w art. 37ge ust. 4, 7, 10–12, lub
2) którego składa się sprzeciw, o którym mowa w ust. 1 w zdaniu pierwszym, lub
3) rozpatrywania

sprzeciwu

oraz

zawiadamiania

wnoszącego

opłatę

o

uwzględnieniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 w zdaniu pierwszym, lub
4) którego wnosi się wniosek, o którym mowa w ust. 4, oraz jego rozpatrywania
– określając szczegółowy zakres tych zadań i czynności, mając na względzie
zapewnienie sprawnego i skutecznego ich wykonywania.

Art. 37gg.
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa odpowiednio w art.
37gd ust. 1 lub 2, że wnoszący opłatę:
1) nie uiścił opłaty za poprzednie przejazdy autostradą lub jej odcinkiem, oraz
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- 17 2) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita
Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we
wzajemnym dochodzeniu tej opłaty, bądź możliwość jej egzekucji nie wynika
wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa
– osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej
opłacie, o której mowa odpowiednio w art. 37ge ust. 1 albo 2, za każdy z tych
przejazdów. Przepis art. 37ge ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. Kaucji nie pobiera się od wnoszącego opłatę, jeżeli na kierującego pojazdem została
nałożona kara grzywny, o której mowa w art. 37gi, w drodze mandatu karnego.
3. Kaucję pobiera się w formie:
1) gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania;
2) bezgotówkowej:
a) za pomocą karty płatniczej, przy czym koszty związane z autoryzacją
transakcji i przekazem środków ponosi podmiot wnoszący kaucję, lub
b) przelewem

na

wyodrębniony

rachunek

bankowy

organu

Krajowej

Administracji Skarbowej, przy czym koszty przelewu ponosi podmiot
wnoszący kaucję.
4. Kaucja jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym
mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b.
5. Szef KAS przekazuje kaucję na rachunek:
1) bankowy, o którym mowa w art. 37c ust. 2 – w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 37ge ust. 7;
2) o którym mowa w art. 37gf ust. 2 pkt 4 – w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 37gf ust. 1 albo wniesienia opłaty za przejazd w
przypadku, o którym mowa w art. 37ge ust. 5.
6. W przypadku gdy opłata dodatkowa została wniesiona w wysokości, o której mowa w
art. 37ge ust. 9, powstała różnica podlega zwrotowi, w terminie 14 dni od dnia
wniesienia tej opłaty.
7. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie uiszczono kaucji, osoba
przeprowadzająca kontrolę kieruje lub usuwa pojazd, na koszt wnoszącego opłatę,
na najbliższy parking strzeżony, o którym mowa w art. 130a ust. 5c ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
8. Zwrot pojazdu z parkingu następuje po wniesieniu kaucji.
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przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
10. Jeżeli opłata dodatkowa, o której mowa w art. 37ge ust. 1 albo 2, nie zostanie
wniesiona lub pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 30 dni od dnia,
w którym decyzja o odmowie uwzględnienia sprzeciwu, o której mowa w art. 37gf
ust. 4, stała się ostateczna, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 6
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
dotyczące egzekucji należności pieniężnych z ruchomości.
11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór pokwitowania pobranej kaucji, mając na względzie jednolitość dokumentów
stosowanych przy jej pobieraniu.
12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze
rozporządzenia, urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty
kaucji, uwzględniając przygotowanie organizacyjne i techniczne tego urzędu.
Art. 37gh.
Jeżeli wnoszący opłatę działa przez pełnomocnika, do pełnomocnictw przepisy działu IV
rozdziału 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1325, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.>
<Rozdział 5aa
Kary grzywny

Art. 37gi.
W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa w art. 37gd ust. 1 lub 2,
naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 37a ust. 28 pkt 1
– kierujący pojazdem podlega karze grzywny w wysokości 500 zł.
Art. 37gj.
1. Kierujący pojazdem samochodowym, przejeżdżający autostradą lub jej odcinkiem, za
przejazd którymi Szef KAS pobiera opłatę za przejazd autostradą:
1) którego tablice rejestracyjne są zakryte lub ozdobione, lub
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ograniczają czytelność tych tablic, lub
3) którego tablice rejestracyjne są umieszczone na pojeździe w innych miejscach niż
konstrukcyjnie do tego przeznaczone
– podlega karze grzywny w wysokości 500 zł.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na kierującego pojazdem samochodowym nie
nakłada się kary grzywny za wykroczenie określone w art. 97 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281) w związku z art. 60 ust. 1 pkt
2, 3 i 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Art. 37gk.
1. Prawo do nakładania kary grzywny, o której mowa w art. 37gi i art. 37gj ust. 1, w
drodze mandatu karnego przysługuje funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej,
funkcjonariuszom Policji oraz inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego.
2. Orzekanie w sprawie nałożenia kary grzywny, o której mowa w art. 37gi i art. 37gj
ust. 1, następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457).>
Art. 39b.
1. Środki Funduszu pochodzą z:
1) opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i;
2) odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo
wolnych środków Funduszu w bankach;
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5)

środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez Szefa
KAS;

5a) środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez drogową
spółkę specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, nie
stanowi inaczej;
5b) środków pochodzących z opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez spółkę,
jeżeli umowa, o której mowa w art. 37b ust. 4, tak stanowi;
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2;>
5c) środków pochodzących z opłat elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych;
5d) środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 16x ust. 6 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, pobieranych przez Głównego Inspektora
Transportu Drogowego;
5e) odsetek, o których mowa w art. 16j ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, w przypadku gdy opłaty, od których nalicza się odsetki, stanowią
przychód Funduszu;
5f) środków z tytułu zajęcia pasa drogowego, pochodzących z umów i decyzji, o których
mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471);
6) płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i
eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym przewidzianych na rzecz
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
7) wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg;
8) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
9) wpływów uzyskanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
tytułu:
a)

(8)

(uchylona),

b)

(9)

zatrzymania wadium wraz z odsetkami, w przypadku o którym mowa w art. 98

ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
c)

(10)

zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o

którym mowa w art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych,
d) kar umownych;
10) środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego;
11) wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa
Krajowego;
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inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku

pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z
2020 r. poz. 95 i 695);
11b) innych wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, wpływów z opłat i kar określonych w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz wpływów z opłat określonych w ustawie z
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z zastrzeżeniem ust. 3;
11c) dotacji z budżetu państwa;
11d) pożyczek z budżetu państwa;
11e) wpływów z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za
naruszenia

przepisów

ruchu

drogowego

ujawnione

za

pomocą

urządzeń

rejestrujących, o których mowa w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych;
<11f) wpływów z grzywien, o których mowa w art. 37gi i art. 37gj ust. 1;>
12) darowizn i zapisów;
13) wpływów z innych środków publicznych;
14) wpływów z innych tytułów.
2. Wpływy z grzywien, opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i 11e, Bank
Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na
Funduszu.
3. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach

publicznych,

mogą

stanowić

przychód

drogowej

spółki

specjalnego

przeznaczenia na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi.
Art. 39f.
1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
1) finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, realizowanych przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
2) płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z
umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, obejmujące
w szczególności:
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autostrady, jej utrzymania i przejezdności,
b) zmienne kwoty uzależnione od spełnienia przez spółkę wymogów określonych w
umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady,
c) dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części niedoborów bieżących
przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności
wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź
obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady;
3) finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych drogowej spółce specjalnego
przeznaczenia;
4) finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, w tym
środków na pokrycie kapitału zakładowego i kosztów podjęcia działalności spółki,
finansowanie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego drogowej spółki
specjalnego przeznaczenia oraz wypłatę wynagrodzenia dla tej spółki;
[5)

przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłaty, o
której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez Szefa KAS;]

<5) przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłaty, o
której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, oraz opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 7,
realizowanych przez:
a) Szefa KAS lub
b) organy Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczone na podstawie art. 37a
ust. 35 lub art. 37gf ust. 7 lub art. 13hb ust. 1bc ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych, lub
c) jednostkę, o której mowa w art. 13hb ust. 1ja ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych;>
5a) wynagrodzenie dla dostawcy EETS, o którym mowa w art. 16t ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz koszty postępowania przed Komisją, o
której mowa w art. 16z ust. 1 tej ustawy;
6) finansowanie kosztów usług doradczych:
a) związanych z budową i przebudową dróg krajowych, w tym autostrad,
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poboru opłat, o których mowa w pkt 5,
c) niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez ministra właściwego do spraw
transportu

ustawowych

zadań

z

zakresu

funkcjonowania

oraz

rozwoju

infrastruktury dróg publicznych [.] <;>
<7) prowizję dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów autostradowych, o
której mowa w art. 37a ust. 19;
8) wypłatę świadczenia lub środków, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust.
1u lub 1w;
9) prowizję dla dostawców kart flotowych, o której mowa w art. 13iba ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.>
2. Ze środków Funduszu dokonuje się:
1) pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1;
2) spłaty:
a) kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i
pożyczek, o których mowa w art. 39d ust. 1,
b) zobowiązań wynikających z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu
gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 39d ust. 2,
c) udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania, o którym mowa
w ust. 6, wraz z kosztami tego finansowania.
3. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego
Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz dokonuje zwrotu nadpłaty, o której mowa w art.
37o ust. 2.
4. Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b, przeznacza się na cele, o
których mowa w ustawach, na podstawie których pobierane są te opłaty i kary.
4a. Środki, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11c, przeznacza się na finansowanie
inwestycji realizowanych w ramach programów wieloletnich ustanawianych przez Radę
Ministrów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy, a także innych zadań wynikających z planu finansowego
Funduszu oraz na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2.
4b. Wpływy z grzywien, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11e, przeznacza się na cele
wymienione w art. 20d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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6. W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowej
obsługi zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a, Bank
Gospodarstwa Krajowego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze
środków własnych.
Art. 39k.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad, dokonuje wypłat ze środków Funduszu odpowiednio na rzecz spółek lub
wykonawców robót w wysokości i terminach wynikających z umów, o których mowa w
art. 39i pkt 1 i 2, a na wniosek ministra właściwego do spraw transportu dokonuje wypłat,
o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 4 i 6 lit. c.
<1a. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do
spraw transportu albo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
dokonuje na rzecz spółki, o której mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1a pkt 2 albo 3,
wypłaty świadczenia lub środków, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1u
lub 1w.>
2. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek drogowych spółek specjalnego przeznaczenia,
dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz wykonawców przygotowania lub
realizacji przedsięwzięć drogowych.
3. (uchylony).
[4. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Szefa KAS, dokonuje wypłat ze środków
Funduszu na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i 6 lit. b.]
<4. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek:
1) Szefa KAS lub
2) organu Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczonego na podstawie art. 37a
ust. 35 lub art. 37gf ust. 7 lub art. 13hb ust. 1bc ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, lub
3) jednostki, o której mowa w art. 13hb ust. 1ja ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych
– dokonuje wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1
pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 7 i 9.>
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1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
porozumienie określające:
1) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu, z
wyjątkiem wypłat na cele, o których mowa w [art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b] <art.
39f ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 7 i 9>;
2) sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których
mowa w art. 39e ust. 1;
3) sposób i termin zwrotu nadpłaty opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2;
4) (uchylony);
5) sposób gromadzenia w ramach Funduszu środków, o których mowa w art. 39n ust. 2
pkt 2, oraz wpływów, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b i 11e;
6) tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo
drogowej spółki specjalnego przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań;
7) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6.
2. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw finansów
publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające
szczegółowy:
1) sposób i tryb przekazywania przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd
autostradą;
2) sposób i termin dokonywania wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa
w [art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b] <art. 39f ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 7 i 9>;
3) sposób i termin przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych informacji do ministra właściwego do spraw transportu o przewidywanej
kwocie:
a) przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą pobieranych
przez Szefa KAS,
b) wydatków na cele, o których mowa w [art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b] <art. 39f
ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 7 i 9>
- na potrzeby przygotowania projektu planu finansowego, o którym mowa w art. 39n
ust. 1.
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2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41)

Art. 3a.
§ 1. (5) W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 § 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, długów celnych
powstałych w przypadkach określonych w art. 77 ust. 1 oraz art. 81 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.
ustanawiającego unijny kodeks celny, podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym,
składek na ubezpieczenie społeczne, opłat paliwowych <oraz opłat dodatkowych>, o
których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268), dopłat, o których mowa w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094),
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439, 2320 i 2361), opłat emisyjnych oraz opłat za korzystanie ze środowiska, o
których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1219 , 1378, 1565, 2127 i 2338), daniny solidarnościowej, o której mowa w
rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.(6)), opłat, o których mowa w art. 92 ust. 1 oraz w
art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 , z 2020 r. poz. 1492 oraz z
2021 r. poz. 41), a także opłaty, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. poz. 322 i 1492),
stosuje się również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio:
1) z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika;
2) ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego;
3) z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie
społeczne;
4) z informacji o opłacie paliwowej;
<4a) z wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej;>
5) z informacji o dopłatach;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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zawiadomienia właściciela nieruchomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych
zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L
343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.(7));
8) z informacji o opłacie emisyjnej;
9) z deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej;
10) z wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat;
11) z informacji, o której mowa w art. 92 ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
12) z informacji, o której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym;
13) ze zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli:
1)

(8)

w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w

informacji o opłacie paliwowej< , w wezwaniu do wniesienia opłaty dodatkowej>,
w informacji o dopłatach, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w rozliczeniu zamknięcia, w informacji o opłacie emisyjnej,
w deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, w wykazie zawierającym
informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych
opłat, w informacji, o której mowa w art. 92 ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
w informacji, o której mowa w art. 12g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym, lub w zbiorczej deklaracji miesięcznej, o której mowa w art.
132 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;
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- 28 2) wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu
upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1.

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470,
471,1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54)

Art. 13ha.
1. Opłata, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, zwana dalej "opłatą elektroniczną", jest
pobierana za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, określonych w przepisach
wydanych na podstawie ust. 6.
2. Opłatę elektroniczną ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki tej opłaty
za kilometr dla danej kategorii pojazdu.
3. Ustala się następujące kategorie pojazdów w celu określenia stawki opłaty elektronicznej:
1) kategoria 1 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5
tony i poniżej 12 ton;
2) kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12
ton;
3) kategoria 3 - autobusy.
4. Stawka opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogą krajową, niezależnie od kategorii
pojazdów, o której mowa w ust. 3, nie może być wyższa niż 2 zł oraz nie może
przekroczyć stawki tej opłaty obliczonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
ust. 5.
<4a. Stawka opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogą krajową, ustalona w
przepisach wydanych na podstawie ust. 6, ulega podwyższeniu na następny rok w
stopniu

odpowiadającym

wskaźnikowi

wzrostu

cen

towarów

i usług

konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
4b. W przypadku gdy stawka opłaty elektronicznej podwyższona w sposób, o którym
mowa w ust. 4a, przekroczyłaby 2 zł albo stawkę obliczoną zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ust. 5, stawka opłaty elektronicznej ulega podwyższeniu do
wysokości niższej z tych kwot.
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komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po
upływie trzeciego kwartału każdego roku.>
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową metodę obliczania
maksymalnej stawki opłaty elektronicznej za przejazd 1 kilometra drogi krajowej,
uwzględniając koszty budowy drogi krajowej lub jej odcinka, w tym koszty finansowe,
koszty utrzymania, koszty remontów, ochrony oraz zarządzania drogą, koszty poboru
opłaty elektronicznej oraz inne koszty eksploatacji.
6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) określi drogi krajowe lub ich odcinki, na których pobiera się opłatę elektroniczną,
2) ustali dla nich wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd kilometra, dla danej
kategorii pojazdu, w wysokości nie większej niż określona w ust. 4
- mając na uwadze potrzeby utrzymania i ochrony dróg istotnych dla rozwoju sieci
drogowej, koszty poboru opłaty elektronicznej oraz klasę drogi, na której jest
pobierana opłata elektroniczna.
7. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, może:
1) zróżnicować stawki opłaty elektronicznej ze względu na liczbę osi, emisję spalin
pojazdu samochodowego, porę dnia, kategorię dnia i porę roku, mając na uwadze
zapewnienie potrzeb ochrony środowiska, płynności ruchu, ochronę dróg publicznych,
optymalizację

wykorzystania

infrastruktury

transportu

lądowego,

a

także

propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) wprowadzić stawki abonamentowe dla niektórych użytkowników drogi krajowej w
wysokości nie mniejszej niż 87% stawki opłaty elektronicznej, z zachowaniem zasady
przejrzystości i niedyskryminacji.
<8. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, stawki opłaty
elektronicznej obliczone zgodnie z ust. 4a i 4b, zaokrąglając je w górę do pełnych
groszy.>
Art. 13hb.
1. (4) (uchylony).
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
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"Szefem KAS".
1bb. (6) Opłata elektroniczna jest pobierana za pomocą systemu teleinformatycznego, zwanego
dalej "Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS".
<1bc. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze
rozporządzenia, inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania
zadań Szefa KAS, o których mowa w ust. 1ba, określając szczegółowy zakres zadań,
mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych
zadań.>
1c. (7) (uchylony).
1d. (uchylony).
1e. (uchylony).
1f. .(8) (uchylony).
1g. .(9) (uchylony).
1h. .(10) (uchylony).
1i. .(11) (uchylony).
1j. .(12) (uchylony).
<1ja. Zadania związane z projektowaniem, budową, rozwojem, wdrożeniem,
utrzymaniem lub wsparciem urządzeń i elementów Systemu Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS mogą być wykonywane przez jednostkę podległą ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowaną.>
1k. (13) Świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia, utrzymania
lub wsparcia urządzeń i elementów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz
kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty może być realizowane przez podmiot, o
którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
zwany dalej "Podmiotem Wyznaczonym,
1l. Podmiot Wyznaczony posiada przygotowanie techniczne oraz doświadczenie w zakresie
projektowania,

budowy,

rozwoju,

wdrażania

lub

utrzymania

technologii

teleinformatycznych.
1m. (14) Usługi, o których mowa w ust. 1k, Podmiot Wyznaczony wykonuje na rzecz Skarbu
Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
1n. (15) Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
wyznaczyć Podmiot Wyznaczony oraz określić zakres realizowanych przez niego usług,
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Skarbu Państwa oraz zapewnienie możliwości wykorzystania Systemu Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS do udostępniania danych osobowych w sposób określony w art. 51a
ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 505, 568, 695 i 1087).
1o. (16) W przypadku gdy Podmiot Wyznaczony jest nadzorowany albo podlega ministrowi
innemu niż minister właściwy do spraw finansów publicznych, rozporządzenie, o którym
mowa w ust. 1n, wydaje się w porozumieniu z właściwym ministrem.
1p. (17) (uchylony).
1r. (18) Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Podmiotem
Wyznaczonym umowę, zwaną dalej "umową o świadczenie usług", która określa w
szczególności:
1) szczegółowy

przedmiot

i

zakres

czynności

realizowanych

przez

Podmiot

Wyznaczony, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 1n;
2) harmonogram przygotowania lub wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony;
3) termin wykonania czynności;
4) obowiązki Podmiotu Wyznaczonego;
5) wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia na rzecz Podmiotu Wyznaczonego;
6) tryb kontroli wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony;
7) skutki nienależytego wykonania i niewykonania umowy.
1s. Umowę o świadczenie usług finansuje się ze środków Krajowego Funduszu Drogowego
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
1t. (19) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1r pkt 5, obejmuje uzasadnione koszty oraz
rozsądny zysk Podmiotu Wyznaczonego.
2. Opłata elektroniczna stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego.
3. (uchylony).
Art. 13i.
1. Wprowadzane po dniu 1 stycznia 2007 r. systemy elektronicznego poboru opłat, o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, oraz opłaty za przejazd autostradą, o których mowa w
ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym, powinny wykorzystywać co najmniej jedną z następujących
technologii:
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2) system łączności ruchomej opartej na standardzie GSM-GPRS, zgodny z normami
państw członkowskich Unii Europejskiej wdrażających normę GSM TS 03.60/23.060;
3) system radiowy do obsługi transportu i ruchu drogowego pracujący w paśmie
częstotliwości 5,8 GHz.
1a. Uiszczanie opłat za pomocą systemu elektronicznego poboru opłat, o którym mowa w ust.
1, może następować z wykorzystaniem usługi EETS.
1b. Uiszczanie opłat z wykorzystaniem usługi EETS nie ma wpływu na wysokość tych opłat.
2. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat, o
których mowa w ust. 1, są obowiązane umożliwiać świadczenie usługi EETS.
3. Podmioty pobierające opłaty z wykorzystaniem systemów elektronicznego poboru opłat
powinny oferować urządzenia na potrzeby pobierania tych opłat do instalacji w pojazdach
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym.
3a. (22) Na potrzeby poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS są stosowane urządzenia mobilne, zewnętrzne systemy lokalizacyjne
oraz urządzenia pokładowe, wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i
transmisji danych. W celu poboru opłaty elektronicznej urządzenia pokładowe mogą być
zapewnione przez Szefa KAS, w przypadku niewystarczającej ich dostępności. W
przypadku wykorzystywania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS przepisu ust. 3
nie stosuje się.
3b. (23) Dane geolokalizacyjne niezbędne do poboru opłaty elektronicznej, przekazywane z
urządzenia, o którym mowa w ust. 3a, do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS,
obejmują współrzędne geograficzne dotyczące położenia pojazdu samochodowego, jego
prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu, błąd
przekazywania danych satelitarnych. Dane geolokalizacyjne mogą być przekazywane za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego podmiotu, z którym korzystający z dróg
publicznych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, zawarł umowę na obsługę
zewnętrznego systemu lokalizacji albo urządzenia pokładowego.
3c. (24) Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację na
temat wymogów technicznych przekazywania danych geolokalizacyjnych niezbędnych do
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protokoły komunikacyjne i szyfrujące oraz sposób uwierzytelnienia komunikacji.
3d. (25) Szef KAS udostępnia nieodpłatne oprogramowanie przeznaczone do instalacji na
urządzeniu mobilnym, o którym mowa w ust. 3a.
3e. (26) Szef KAS wydaje zgodę na przyłączenie systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w ust. 3b, do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS po przeprowadzeniu
testów

integracyjnych

zakończonych

wynikiem

pozytywnym,

potwierdzających

poprawność danych i sposób ich przekazywania, zgodnie z ust. 3c.
3f. (27) Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra informację na
temat sposobu przeprowadzenia testów, o których mowa w ust. 3e.
4. (uchylony).
4a. (28) Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie, o którym mowa w
ust. 3 і 3a lub w art. 16l ust. 1, jest obowiązany do wprowadzenia do urządzenia
prawidłowych danych o kategorii pojazdu, o której mowa w art. 13ha ust. 3, lub o liczbie
osi pojazdu - w przypadku, o którym mowa w art. 13ha ust. 7 pkt 1.
4aa. (29) Kierujący pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie mobilne albo
urządzenie pokładowe jest obowiązany zapewnić działanie tego urządzenia mobilnego
wraz z oprogramowaniem, o którym mowa w ust. 3d, albo urządzenia pokładowego.
[4ab. (30) Kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu w przypadku gdy
właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwany dalej "właścicielem, posiadaczem albo
użytkownikiem pojazdu", nie wyposażył pojazdu w prawidłowo funkcjonujący zewnętrzny
system lokalizacyjny, albo prawidłowo funkcjonujące urządzenie pokładowe albo
urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem, zapewniające przekazywanie tych danych.]
<4ab. Kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu, w przypadku gdy:
1) właściciel pojazdu albo
2) posiadacz pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, albo
3) użytkownik pojazdu, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
– zwany dalej „właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu”, nie
wyposażył

pojazdu

w

prawidłowo

funkcjonujący
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- 34 lokalizacyjny albo prawidłowo funkcjonujące urządzenie pokładowe albo
urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem, zapewniające przekazywanie
danych geolokalizacyjnych.>
<4aba. Kierujący pojazdem samochodowym podczas przejazdu po drogach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6, za który uiszcza się opłatę
elektroniczną, nie może mieć w pojeździe zakrytych lub ozdobionych tablic
rejestracyjnych, lub nie może mieć z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub
przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic, oraz nie może umieszczać na
pojeździe tablic rejestracyjnych w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego
przeznaczone.>
4b. (31) Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu są obowiązani do używania
urządzenia, o którym mowa w ust. 3 і 3a lub w art. 161 ust. 1, zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4c. (32) Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu są obowiązani wyposażyć pojazd
samochodowy w prawidłowo funkcjonujący zewnętrzny system lokalizacyjny, albo
prawidłowo funkcjonujące urządzenie pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z
oprogramowaniem i zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych z
tego urządzenia, przez okres przejazdu po drogach, określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 13ha ust. 6.
5. Urządzenia, o których mowa w ust. 3, mogą być również wykorzystywane do innych celów
w transporcie drogowym, pod warunkiem że nie prowadzi to do dodatkowych obciążeń
użytkowników lub stworzenia dyskryminacji między nimi. Urządzenia mogą być
połączone z zainstalowanym w pojeździe samochodowym tachografem.
6. (uchylony).
Art. 13ia.
1. W celu uiszczania opłaty elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest obowiązany
dokonać rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną. Rejestracji nie
dokonuje się w przypadku uiszczania opłaty elektronicznej z wykorzystaniem usługi
EETS.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane:
1) właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu;
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- 35 2) urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3a, w tym urządzenia mobilnego wraz z
oprogramowaniem, o którym mowa w [art. 131a ust. 3d] <art. 13i ust. 3d>;
3) pojazdów samochodowych, przyczep i naczep;
4) dotyczące trybu wnoszenia opłaty elektronicznej oraz wnoszonego zabezpieczenia;
5) korzystającego z drogi, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem
pojazdu.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony przez Szefa KAS w Systemie Poboru
Opłaty Elektronicznej KAS.
4. Szef KAS jest administratorem danych, w tym danych osobowych, przetwarzanych w
Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
5. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu, dokonując rejestracji, o której mowa w ust.
1, podaje:
1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres
zamieszkania lub adres jego siedziby;
2) numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny
używany w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer, za pomocą którego
właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby
podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, a jeżeli nie został
nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej
niewykonującej działalności gospodarczej będącej właścicielem, posiadaczem albo
użytkownikiem pojazdu oraz nazwę państwa, które ten dokument wydało;
3) dane pojazdu samochodowego, w szczególności:
a) numer rejestracyjny,
b) określenie dopuszczalnej masy całkowitej,
c) poziom emisji zanieczyszczeń [(normy EURO)],
[d) markę,
e) model,]
[f) rodzaje paliwa,]
<f) rodzaje paliwa – w przypadku różnicowania, o którym mowa w art. 13ha ust.
7 pkt 1;>
[g) rok produkcji,
h) pojemność skokową silnika i maksymalną moc netto silnika,
i) numer VIN;]
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wymagane.
6. Dokonując rejestracji, o której mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik
pojazdu podaje dane, o których mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli dane te nie zostały zgłoszone
do centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, lub Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, o
którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej.
7. Dokonując rejestracji, o której mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik
pojazdu dołącza:
1) odwzorowania cyfrowe dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 5
pkt 3, jeżeli dane te nie zostały zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów, o której
mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2) odwzorowanie cyfrowe potwierdzenia złożenia zabezpieczenia w formie pieniężnej
lub dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5
pkt 4, jeżeli jest wymagane, oraz składa, nie później niż w następnym dniu roboczym
po dokonaniu rejestracji, Szefowi KAS oryginał dokumentu potwierdzającego
złożenie tego zabezpieczenia.
8. Dokonując rejestracji, o której mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik
pojazdu rejestruje urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3a, i uzyskuje numer
referencyjny dla każdego zarejestrowanego urządzenia.
9. Dokonanie rejestracji, o której mowa w ust. 1, wymaga uwierzytelnienia.
10. Właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest obowiązany aktualizować dane
zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż przed
rozpoczęciem przejazdu po drogach, określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 13ha ust. 6.
11. W razie stwierdzenia, że podane dane, o których mowa w ust. 5, wpływające na wysokość
opłaty elektronicznej są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie są potwierdzone w
złożonych dokumentach, Szef KAS usuwa zawarte w rejestrze uiszczających opłatę
elektroniczną dane, [o których mowa w ust. 2] <o których mowa w ust. 5 pkt 3 lit. b, c i
f>.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, opłatę elektroniczną nalicza się według
najwyższej stawki określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6.
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- 37 13. Szef KAS zawiadamia bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty
Elektronicznej KAS, właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu o usunięciu
danych, o których mowa w ust. 11.
14. Na usunięcie danych, o którym mowa w ust. 11, właściciel, posiadacz albo użytkownik
pojazdu może wnieść sprzeciw do Szefa KAS, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 13. W przypadku uwzględnienia sprzeciwu przepisu ust. 12 nie
stosuje się.
15. W przypadku gdy urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3a, nie zapewniają
prawidłowego przekazywania danych geolokalizacyjnych, urządzenia te są wykreślane z
rejestru, o którym mowa w ust. 1.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu
jest informowany o wykreśleniu urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3a, za
pośrednictwem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
17. Dane:
1) o których mowa w ust. 2, są przechowywane [przez 12 miesięcy] <nie dłużej niż
36 miesięcy>, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym właściciel, posiadacz
albo użytkownik pojazdu zaprzestał przejazdu po drogach krajowych lub ich
odcinkach, na których pobiera się opłatę elektroniczną,
2) geolokalizacyjne są przechowywane nie dłużej niż [6 miesięcy] <9 miesięcy>, licząc
od dnia zakończenia danego przejazdu po drogach krajowych
-

chyba

że

przed

upływem

tego

terminu

wszczęte

zostało

postępowanie

administracyjne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia, w którym te dane są
niezbędne, w takim przypadku dane te są przechowywane do czasu zakończenia
postępowania.
18. Szef KAS dokonuje weryfikacji danych geolokalizacyjnych nie rzadziej niż raz na 3
miesiące, usuwając zbędne dane.
19. Rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje również korzystający z dróg, który nie jest
właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu. Do korzystającego z dróg, który
nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu, przepisy:
1) ust. 1-18 stosuje się;
2) art. 13i stosuje się odpowiednio.
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sposób uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych, uwzględniając potrzebę
zapewnienia przekazywania prawidłowych danych do rejestru, o którym mowa w ust. 1.
Art. 13ib.
1. Korzystający z dróg publicznych jest obowiązany przed rozpoczęciem przejazdu po
drogach, o których mowa w art. 13ha ust. 1, uzupełnić rejestr, o którym mowa w art. 131a
ust. 1, o:
1) kategorię pojazdu, o której mowa w art. 13ha ust. 3 lub liczbę osi pojazdu - w
przypadku różnicowania, o którym mowa w art. 13ha ust. 7 pkt 1;
[2) numery rejestracyjne przyczepy lub naczepy stanowiących zespół pojazdów z
pojazdem, o którym mowa w art. 13ia ust. 5 pkt 3;]
3) numer referencyjny urządzenia wykorzystywanego w pojeździe, o którym mowa w
art. 13іa ust. 8.
2. Korzystający z dróg publicznych jest obowiązany niezwłocznie aktualizować dane, o
których mowa w ust. 1.
3. Korzystający z dróg publicznych jest obowiązany, po uzupełnieniu rejestru, o którym
mowa w art. 131a ust. 1, przekazać numer referencyjny, o którym mowa w art. 13іa ust. 8,
kierującemu pojazdem samochodowym.
4. W przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, o którym mowa w art. 13іa ust. 8,
kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu.
<Art. 13iba.
1. Przedsiębiorca, zwany dalej „dostawcą kart flotowych”, w imieniu właściciela,
posiadacza albo użytkownika pojazdu, może:
1) uiścić opłatę elektroniczną lub wnieść opłatę za przejazd autostradą, o której
mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w przypadku, o którym mowa
w art. 37a ust. 1a pkt 1 lub ust. 1b tej ustawy, zwaną dalej „opłatą za przejazd
autostradą”;
2) dokonać rejestracji lub aktualizacji danych zawartych w rejestrze, o którym
mowa w art. 13ia ust. 1;
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- 39 3) uzupełnić lub aktualizować rejestr, o którym mowa w art. 13ia ust. 1, w zakresie ,
o którym mowa w art. 13ib ust. 1 lub 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik
pojazdu, uiszczający opłatę elektroniczną lub wnoszący opłatę za przejazd
autostradą, pobieraną przez Szefa KAS, w trybie płatności okresowej z
zabezpieczeniem, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust.
5, nie wnosi zabezpieczenia, o którym mowa w art. 13ia ust. 5 pkt 4. Dostawca kart
flotowych odpowiada za nieuiszczenie opłaty elektronicznej lub niewniesienie opłaty
za przejazd autostradą przez właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, w
trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem.
3. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty elektronicznej przez dostawcę kart
flotowych pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
w spełnieniu świadczenia pieniężnego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dostawca kart flotowych jest zobowiązany do
niezwłocznego dostarczenia na żądanie Szefa KAS, dowodów potwierdzających
zawarcie umowy z właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu w tym
zakresie.
5. Wykonywanie usług, o których mowa w ust. 1, wymaga zawarcia umowy z Szefem
KAS.
6. Szef KAS zawiera umowę z dostawcą kart flotowych, o ile ten dostawca:
1) przeszedł z wynikiem pozytywnym testy integracyjne swojego systemu
teleinformatycznego z Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
2) wniesie zabezpieczenie.
7. Umowa, o której mowa w ust. 6, określa w szczególności:
1) czas jej trwania;
2) częstotliwość, tryb i sposób składania sprawozdań z realizacji usług, o których
mowa w ust. 1;
3) sposób wykonywania usług, o których mowa w ust. 1;
4) okres rozliczeniowy;
5) tryb i sposób dokonywania rozliczeń, w tym tryb i sposób rozliczania prowizji;
6) formę i wysokość kwoty zabezpieczenia;
7) warunki zmiany oraz rozwiązania tej umowy.
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- 40 8. Za wykonywanie usług, o których mowa w ust. 1, dostawca kart flotowych pobiera
prowizję. Prowizja nie może przekroczyć 1,5% wartości wniesionych opłat.
9. Dostawca kart flotowych przekazuje w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem
systemu

teleinformatycznego

zintegrowanego

z

Systemem

Poboru

Opłaty

Elektronicznej KAS, Szefowi KAS informację o zakończeniu świadczenia usług,
o których mowa w ust. 1, na rzecz właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przed rozpoczęciem przejazdu właściciel,
posiadacz albo użytkownik pojazdu uzupełnia w rejestrze, o którym mowa w art.
13ia ust. 1, dane wskazane w art. 13ia ust. 5 pkt 4.
11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość prowizji, o której mowa w ust. 8, mając na względzie przewidywane koszty
ponoszone przez dostawców kart flotowych.

Art. 13ibb.
1. Dostawca kart flotowych jest obowiązany ustanowić zabezpieczenie należności z
tytułu opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradą.
2. Zabezpieczenie ustanawia się tak, aby umożliwiało Szefowi KAS bezwarunkowe,
natychmiastowe, pełne i nieodwołalne ściągnięcie należnej opłaty wraz z odsetkami.
3. Zabezpieczenie może być ustanawiane w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniężnej, wpłaconej przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Szefa
KAS;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej;
4) poręczenia udzielonego przez podmiot, którego zdolność do spłaty zobowiązań
w roku kalendarzowym, w którym przypada data udzielenia poręczenia, została
oceniona na poziomie:
a) co najmniej BBB + albo Baa 1 przyznawanym przez agencje ratingowe
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ust. 3 ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442) albo
b) odpowiadającym co najmniej poziomowi BBB + albo Baa 1 przyznawanym
przez agencje ratingowe o międzynarodowej renomie.
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w umowie, o której mowa w art. 13iba ust. 5.
Art. 13ibc. Jeżeli właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu działa przez
pełnomocnika, do pełnomocnictw przepisy działu IV rozdziału 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.)
stosuje się odpowiednio.>
Art. 13k.
1. Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1
pkt 3, wymierza się karę pieniężną w wysokości:
1) 500 zł - w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;
2) 1500 zł - w pozostałych przypadkach.
2. Za naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13i:
1) ust. 4a,
2) ust. 4b, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości
- wymierza się karę pieniężną.
2a. (39) Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13іa ust. 1
-

wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.

2b. (40) Za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych, o których mowa w:
1) art. 13іa ust. 5 pkt 1 i 2 [oraz art. 131b ust. 1 pkt 2]
-

wymierza się karę pieniężną w wysokości 500 zł;

2) art. 13іa ust. 5 pkt 3 i art. 131b ust. 1 pkt 1 i 3
-

wymierza się karę pieniężną w wysokości 1500 zł.

2c. (41) Za niedołączenie dokumentów, o których mowa w art. 13ia ust. 7
-

wymierza się karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

2d. (42) Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13ia ust. 10 i art. 13 ib ust. 2
-

wymierza się karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, wymierza się w wysokości:
1) 250 zł - w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;
2) 750 zł - w pozostałych przypadkach.
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właścicielowi albo posiadaczowi albo użytkownikowi pojazdu albo korzystającemu z
drogi, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu.]
<4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 2a–2d, wymierza się
właścicielowi albo posiadaczowi albo użytkownikowi pojazdu, albo korzystającemu z
drogi w przypadku, o którym mowa w art. 13ia ust. 19.>
5. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wymierza się kierującemu pojazdem
samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3.
6. Na podmiot, o którym mowa w:
1)

(44)

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

naruszenia, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 i ust. 2a-2d, dotyczące danego
pojazdu samochodowego,
2) ust. 5, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za naruszenie, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1
- stwierdzone w trakcie jednej doby.
7. Za dobę, w rozumieniu ust. 6, uznaje się okres od godziny 000 do godziny 2400 w danym
dniu.
8. Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie nakłada się jeśli naruszenie obowiązku
uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, jest wynikiem
naruszenia przez kierującego pojazdem samochodowym obowiązku, o którym mowa w
art. 13i ust. 4a.
8a. (45) Kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w trybie
przedpłaty, nie wymierza się, jeśli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS zostały
przekazane dane geolokalizacyjne, a właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu uiścił
opłatę elektroniczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu. Informacje o
wysokości nieuiszczonej opłaty elektronicznej, są dostępne za pośrednictwem Systemu
Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
[8b. (46) Przepisu ust. 8a nie stosuje się, jeśli do ujawnienia naruszenia doszło w wyniku
kontroli, o której mowa w art. 131, podczas przejazdu po drodze określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6.]
<8b. Przepisu ust. 8a nie stosuje się, jeśli do ujawnienia naruszenia doszło w wyniku
kontroli, o której mowa w art. 13l, wykonywanej przez Głównego Inspektora
Transportu

Drogowego

lub

funkcjonariuszy

Służby
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wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6.>
8c. (47) Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2a-2d, wymierza się w wysokości 500 zł, jeśli
korzystający z dróg, który nie jest właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem
pojazdu zgłosił do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną wyłącznie samochody
osobowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
9. (48) Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-2d, nakłada się w drodze decyzji
administracyjnej.
[Art. 13n.
Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art.
13k ust. 1-2d, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynęło 6 miesięcy.]
<Art. 13n.
1. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych, o których mowa
w art. 13k ust. 1–2d, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynęło 9 miesięcy.
2. Wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art.
13k ust. 1–2d, w okresie określonym w ust. 1, wstrzymuje bieg przedawnienia
naruszenia, w sprawie którego wszczęto postępowanie.>
Art. 13na.
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w
art. 13i ust. 4aa <, 4ab, art. 13ib ust. 4> albo w art. 13ic ust. 1
- kierujący pojazdem samochodowym podlega karze grzywny w wysokości 1500 zł.
2. Prawo do nakładania i pobierania kary grzywny w drodze mandatu karnego za czyn, o
którym mowa w ust. 1, przysługuje inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego i
funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.
3. Orzekanie w sprawie nałożenia kary grzywny, o której mowa w ust. 1, następuje w trybie
określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

<Art. 13naa.
1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli na drodze, za przejazd którą uiszcza
się opłatę elektroniczną, że pojazd podlegający opłacie elektronicznej ma:
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2) z przodu lub z tyłu pojazdu znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają
czytelność tych tablic, lub
3) tablice rejestracyjne umieszczone na pojeździe w innych miejscach niż
konstrukcyjnie do tego przeznaczone
– kierujący tym pojazdem podlega karze grzywny w wysokości 1500 zł.
2. Za popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 1, kierujący zespołem pojazdów
o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu
osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz
przyczepy
– podlega karze grzywny w wysokości 500 zł.
3. Do nakładania i pobierania kary grzywny, o której mowa w ust. 1 i 2, w drodze
mandatu karnego, przepisy art. 13na ust. 2 i 3 stosuje się.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, na kierującego pojazdem nie nakłada się
kary grzywny za wykroczenie określone w art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. –
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281) w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.>

<Art. 13p.
1. Szef KAS może wystąpić z wnioskiem odpowiednio do Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad albo spółki, o której mowa w art. 37a ust. 1a pkt 2 albo 3
ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym, o zmianę organizacji ruchu drogowego w celu zapewnienia
prawidłowego poboru opłaty za przejazd autostradą lub opłaty elektronicznej.
2. Odpowiednio Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo spółka, o której
mowa w art. 37a ust. 1a pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w terminie 21 dni
od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia z Szefem KAS zmianę
organizacji ruchu drogowego, biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, prawidłowość poboru opłaty za przejazd autostradą lub opłaty
elektronicznej oraz właściwe poinformowanie o zmianach przejeżdżających
autostradą lub jej odcinkiem lub korzystających z dróg publicznych.>
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1. Opłaty określone w art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13f ust. 1, art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40
ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12, a także
opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 są przekazywane
odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony
rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty pobierane
przez partnera prywatnego, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz
opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f ust. 1, stanowią przychody partnera
prywatnego.
1b. W przypadku powierzenia drogowej spółce specjalnego przeznaczenia pobierania opłat, o
których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, mogą one stanowić przychód tej spółki, jeżeli
umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych
spółkach specjalnego przeznaczenia, tak stanowi.
1c. (79) Kary pieniężne określone w art. 13k ust. 1 2d są przekazywane na wyodrębniony
rachunek pomocniczy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
1ca) (80) Opłaty elektroniczne oraz kary grzywny, o których mowa w art. 13na ust. 1 <i art.
13naa ust. 1 i 2>, są przekazywane na wyodrębniony rachunek pomocniczy urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Szef KAS
przekazuje wpłacone opłaty elektroniczne i kary grzywny na rachunek Krajowego
Funduszu Drogowego.
1d. Środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie
płatnego parkowania, w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat, oraz środki z opłat
dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1, pobranych z tytułu nieuiszczenia opłaty, o
której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, gmina przeznacza wyłącznie na sfinansowanie
poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury
pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie.
1e. Środki, o których mowa w ust. 1d, gmina gromadzi na wydzielonym rachunku.
2. (uchylony).
3. Środki z opłat i kar pieniężnych, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, oraz środki z
kar, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Głównego Inspektora
Transportu Drogowego, o którym mowa w ust. 1c, są przekazywane w terminie dwóch
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Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg
krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup
urządzeń do ważenia pojazdów.
4. Środki z opłat elektronicznych są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu
Drogowego.
[5. (81) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:
1) tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w tym tryb
dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych,
2)

(82)

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

mowa w art. 13k ust. 1-2d, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego,
3) przypadki, w których ustanawiane jest zabezpieczenie należności z tytułu opłat
elektronicznych, oraz formę i sposób jego ustalania,
4)

(83)

(uchylony)

- mając na uwadze sprawny pobór opłat elektronicznych od użytkowników, efektywną
obsługę i zabezpieczenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, o którym
mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym, oraz technologię wykorzystaną w systemie
elektronicznego poboru opłat elektronicznych, a także uwzględniając koszty
urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3.]
<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb, sposób, termin oraz warunki wnoszenia opłaty elektronicznej i jej
rozliczania,
2) tryb, sposób i termin dokonywania zwrotu opłaty elektronicznej w przypadku
gdy opłata ta została wniesiona w kwocie wyższej niż należna oraz nienależnie
pobranej opłaty elektronicznej,
3) tryb, sposób i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar grzywny, o
których mowa w art. 13na ust. 1 i art. 13naa ust. 1 i 2, na rachunek Krajowego
Funduszu Drogowego,
4) przypadki, w których ustanawiane jest zabezpieczenie należności z tytułu opłat
elektronicznych, formę i sposób jego ustalania oraz tryb, sposób i termin
dokonywania zwrotu tego zabezpieczenia
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i zabezpieczenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa
w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym, oraz technologię wykorzystaną w systemie
elektronicznego poboru opłat elektronicznych.>
Art. 40d.
1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, o których mowa [w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i
art. 40 ust. 3] <w art. 13 ust. 1 pkt 3 uiszczanych w trybie płatności okresowej
z zabezpieczeniem, o której w mowa przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust.
5, opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3>, opłat wynikających z
umów zawieranych zgodnie z art. 22 ust. 2 oraz kar pieniężnych, o których mowa 13k ust.
1-2d, art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12, pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie.
2. Opłaty, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie, opłaty, o których mowa w art. 13f ust. 1, oraz kary pieniężne,
o których mowa 13k ust. 1-2d, art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12, wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w
ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w art. 13f ust. 1, art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40
ust. 3, oraz kar pieniężnych, o których mowa 13k ust. 1-2d, art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust.
12, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w
którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i
2320)
Art. 1.
1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i
przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
1a. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1.
2. Do podstawowych zadań Policji należą:
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naruszającymi te dobra;
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w
miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji
publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego
korzystania;
3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
3a) prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca
2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796);
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
4a) ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów, z wyłączeniem
obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie
określonym w odrębnych przepisach;
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z
działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi,
a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień
międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
8) przetwarzanie informacji kryminalnych, w tym danych osobowych;
9) (uchylony);
10) prowadzenie

zbiorów

danych

zawierających

informacje

gromadzone

przez

uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach
linii

papilarnych

z

miejsc

przestępstw

oraz

o

wynikach

analizy kwasu

deoksyrybonukleinowego (DNA);
11) (uchylony).
3. Policja realizuje także zadania wynikające <z innych ustaw,> z przepisów prawa Unii
Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w
nich określonych.
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monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556).]

USTAWA 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. 72)

Art. 138d.
§ 1. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych
oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.
<§1a. Pełnomocnictwo ogólne dotyczy również działania we wszystkich sprawach
związanych z opłatą za przejazd autostradą w rozumieniu ustawy z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. …) lub opłatą elektroniczną
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020
r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i …).>
§ 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.
§ 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.
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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.
§ 9. (uchylony).

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.
U. z 2021 r. poz. 457)
Art. 96.
§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w
przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł.
§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach:
1) w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji
Pracy,
2)

naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego
wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087), w których
oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego,
Policji lub Straży Granicznej,

3)

o czyny określone w art. 120 ust. 2, 6 i 8-10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem
publicznym jest właściwy organ Straży Granicznej

- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł.
§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54-56 i art. 57a
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2171) można nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł.
§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
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255) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł.
<§ 1ac. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 13naa ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i …) można nałożyć grzywnę w wysokości 1500 zł.>
§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie
wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu
mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.
§ 1ba. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 9
lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych popełnia w ciągu dwóch lat od
dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy
może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.
§ 1bb. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę popełnia w ciągu dwóch lat
od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji
Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.
§ 1bc. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 10
stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy
organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę
w wysokości do 5000 zł.
§ 1bd. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 116 § 1 Kodeksu
wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 1000 zł.
§ 1be. Środki pochodzące z grzywien, o których mowa w § 1bd, są przekazywane, w terminie
30 dni od dnia ich wpływu, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Zdrowia, który
przeznacza je na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z
2021 r. poz. 11, 234 i 282) można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł.
§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby
orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W
sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu
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postępowanie mandatowe jest dopuszczalne.
§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu
karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając
na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy
uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób
ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z
2020 r. poz. 875 i 1087 oraz z 2021 r. poz. 674

Art. 3.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami
samochodowymi lub zespołami pojazdów:
1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
- w niezarobkowym przewozie drogowym osób;
2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie
drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
3) zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.
1a. Przepisy ustawy stosuje się do kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego:
1) przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.);
2) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 2068 oraz z
2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815) [.] <;>
<3) prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą lub jej odcinkiem
pobieranej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa
w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz.
…).>
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1) w ramach powszechnych usług pocztowych,
2) w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości
ciekłych,
3) przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,
4) w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej
- stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu
drogowego.
Art. 50.
Do zadań Inspekcji należy:
1) kontrola:
a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w
art. 4 pkt 22,
b) (uchylona),
c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
d) (uchylona),
e) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
f) (uchylona),
g) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem
zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością
ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
przewozie towarów niebezpiecznych,
h) rodzaju używanego paliwa,
i) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
j) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
k)

(52)

przestrzegania czasu pracy:

– przedsiębiorców osobiście wykonujących:
-- przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006
albo

Umowa

europejska

dotycząca

pracy

załóg

pojazdów

wykonujących

międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca
1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), zwana dalej "Umową AETR",
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zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,
– osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących na jego
rzecz:
-- przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006
albo Umowa AETR,
-- przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport
zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,
l)

(53)

przestrzegania ustalonych przez radę gminy, a w przypadku miasta stołecznego

Warszawy - Radę Warszawy, cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych
obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami, o których mowa w art.
11b;
2) prowadzenie

postępowania

administracyjnego,

w

tym

wydawanie

decyzji

administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych
czynności w niej przewidzianych, w sprawach:
a) licencji wspólnotowej,
b) zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz
kabotażowy,
c) formularzy jazdy,
d) zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,
e) świadectw kierowcy,
f) certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10,
g) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o których
mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2,
h) dotyczących spełniania lub niespełniania wymogu dobrej reputacji, o których mowa w
art. 7d ust. 1-6, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2;
3) podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra
właściwego do spraw transportu;
3a)

(54)

(uchylony);

3b)

(55)

(uchylony);

3c)

(56)

(uchylony);
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wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556) [.] <;>

<5) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.>
Art. 51.
1. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w niniejszym rozdziale wykonują
następujące organy:
1) Główny Inspektor Transportu Drogowego;
2) wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu
drogowego,

zwanego

dalej

"wojewódzkim

inspektorem",

jako

kierownika

wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej
administracji zespolonej.
2. Organy wymienione w ust. 1 wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie z
kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych.
3. Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność
wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku
budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich
inspektoratów transportu drogowego.
4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego kieruje działalnością wojewódzkiego
inspektoratu transportu drogowego.
5. Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 [pkt 1 i 4] <pkt 1, 4 i 5> w
zakresie określonym w art. 68-75 wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej
"inspektorami".
6. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem
właściwym jest:
1) Główny Inspektor Transportu Drogowego - w sprawach:
[a)

(57)

określonych w art. 50 pkt 2, 3 i 4,]

<a) określonych w art. 50 pkt 2, 3, 4 i 5,>
b) związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach
krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych,
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(58)

(uchylona),

bb)

(59)

(uchylona),

bc)

(60)

(uchylona);

c) związanych z kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez
kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)

wojewódzki inspektor - w pozostałych sprawach oraz w sprawach określonych w art.
50 pkt 4.

7. (61) Główny Inspektor Transportu Drogowego może w sprawach, o których mowa w ust. 6
pkt 1 lit. a oraz b, upoważnić do działania w jego imieniu wojewódzkiego inspektora
transportu drogowego.
7a. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 7, Główny Inspektor
Transportu Drogowego może przekazać wojewódzkiemu inspektorowi transportu
drogowego środki finansowe na pokrycie kosztów powierzonych zadań.
8. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w
sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Art. 56.
1. Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze
mandatów karnych:
1) zgodnie z przepisami ustawy;
2) za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
[3) w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;]
<3) w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
oraz w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym;>
4) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych;
5) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
6) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach;
7) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach.
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kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed sądami
powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od
postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania
Inspekcji Transportu Drogowego.
3. Grzywny, o których mowa w ust. 1 [pkt 1, 2 i 4-7] oraz w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 9
marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
oraz obrotu paliwami opałowymi, pobierane przez organy Inspekcji Transportu
Drogowego, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i
7, pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego są przekazywane na
wyodrębniony rachunek bankowy właściwej jednostki organizacyjnej Inspekcji,
obsługującej organ nakładający karę pieniężną w I instancji.
4. Grzywny i kary zgromadzone na rachunkach, o których mowa w ust. 3, stanowią wpływy
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o
którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyjątkiem grzywien i kar, które
zgodnie z odrębnymi przepisami stanowią wpływy Krajowego Funduszu Drogowego lub
jednostek samorządu terytorialnego. Wpłat dokonuje się w terminie pierwszych czterech
dni roboczych następujących po zakończeniu tygodnia, w którym środki wpłynęły na
rachunki, o których mowa w ust. 3.

Art. 68.
1. Kontroli, o której mowa:
1) [w art. 50 pkt 1 lit. a-j i art. 87 podlegają:]
<w art. 50 pkt 1 lit. a–j i pkt 5 oraz w art. 87 podlegają:>
a) kierujący pojazdami w zakresie i na zasadach określonych w:
– przepisach ustawy,
– art. 129a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
– ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
<– ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym,>
b) przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 58 c) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2,
1a)

(72)

w art. 50 pkt 1 lit. l - kierujący wykonujący przewóz drogowy w zakresie i na

zasadach określonych w przepisach ustawy,
2)

(73)

w art. 50 pkt 1 lit. k podlegają:

a) przedsiębiorcy osobiście wykonujący:
– przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006
albo Umowa AETR,
– przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport
zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,
b) osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące na jego
rzecz:
– przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006
albo Umowa AETR,
– przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport
zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,
[3)

w art. 50 pkt 1 lit. j podlegają podmioty, o których mowa w art. 13k ust. 4 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie i na zasadach określonych w
tej ustawie]

<3) w art. 50 pkt 1 lit. j i pkt 5 podlegają właściciele, posiadacze i użytkownicy
pojazdów, korzystający z dróg publicznych w przypadku, o którym mowa w art.
13ia ust. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, każdy kto
wniesie opłatę za przejazd autostradą, o którym mowa w art. 37a ust. 10 ustawy z
dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym, oraz kierujący tymi pojazdami, w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i ustawie z
dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym>
- zwani dalej "kontrolowanymi".
2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlegają pojazdy przewożące wartości pieniężne w
rozumieniu przepisów o ochronie osób i mienia.
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- 59 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670)

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
oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875);
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
2020 r. poz. 344);
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;
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;
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- 60 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;
profil zaufany - środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych

14)

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] <art. 20cb>;
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,
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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 2020 r. poz. 332,
695, 875, 1517 i 2320);
15) (uchylony);
16) (uchylony);
17) (uchylony);
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;
20) (uchylony);
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
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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
realizacji czynności w postaci elektronicznej przez uwierzytelnionego użytkownika za
pomocą dodatkowych danych.
[Art. 20ca.
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online służącą do
potwierdzania profilu zaufanego o krótszym okresie ważności, zwanego dalej
"tymczasowym profilem zaufanym".
2. Okres ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosi 3 miesiące.
3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wydłużyć okres ważności tymczasowych
profili zaufanych, uwzględniając szczególne okoliczności.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia informację o przedłużeniu ważności
tymczasowych profili zaufanych na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji
Publicznej.
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby
wnioskującej o potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego:
1) przeprowadza wideoidentyfikację wnioskodawcy polegającą na:
a) porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego
wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych, o którym mowa w
ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, oraz
b) weryfikacji danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego albo
paszportu wnioskodawcy okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz
c) w uzasadnionych przypadkach - weryfikacji wiedzy wnioskodawcy przy
wykorzystaniu danych dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach
publicznych lub w systemach teleinformatycznych, albo
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przez podmiot publiczny.
6. Warunki

organizacyjno-techniczne

wymiany

danych

pomiędzy

systemem

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, a systemem teleinformatycznym, w
którym wydawany jest środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,
ustalane są między ministrem właściwym do spraw informatyzacji a podmiotem
publicznym odpowiedzialnym za ten system.
ust()7. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza nagranie audiowizualne z
transmisji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, i przechowuje je przez okres 6 lat.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapisuje w systemie, o którym mowa w art.
20aa pkt 1, informacje dotyczące środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w
ust. 5 pkt 2.]
<Art. 20cb.
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online służącą do
potwierdzania profilu zaufanego przy użyciu metody, o której mowa w ust. 2.
2. W celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu
zaufanego przeprowadza się wideoidentyfikację wnioskodawcy polegającą na:
1) porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego
wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, oraz
2) weryfikacji danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego albo
paszportu wnioskodawcy okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz
3) w uzasadnionych przypadkach – weryfikacji wiedzy wnioskodawcy przy
wykorzystaniu danych dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach
publicznych lub w systemach teleinformatycznych.
3. Potwierdzanie profilu zaufanego przy użyciu metody, o której mowa w ust. 2,
realizuje minister właściwy do spraw informatyzacji.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może upoważnić do potwierdzania profilu
zaufanego przy użyciu metody, o której mowa w ust. 2, jednostkę podległą lub
nadzorowaną.
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Nagranie sporządza i przechowuje przez 6 lat od dnia jego sporządzenia podmiot,
który potwierdza profil zaufany przy użyciu metody, o której mowa w ust. 2.
6. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zawiesić lub zaprzestać świadczenia
usługi, o której mowa w ust. 1, w przypadku zaistnienia okoliczności, które mogłyby
wpływać na bezpieczeństwo metody potwierdzania tożsamości stosowanej w ramach
tej usługi i informuje o tym na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji
Publicznej.>

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 422 i 464)
Art. 2.
1. Do zadań KAS należy:
1) realizacja

dochodów

z

podatków,

opłat

oraz

niepodatkowych

należności

budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z
wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne
organy;
2) realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem
i wywozem towarów;
3) realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;
4) obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów
związanych z przywozem i wywozem towarów;
5) zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu
obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym
wykonywaniu obowiązków celnych;
6) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie
zabezpieczenia należności pieniężnych;
7) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa
podatkowego i celnego;
8) wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia;
9) kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS w zakresie zadań KAS;
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zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;
11) (uchylony);
12) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków
określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich
podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności
kantorowej;
12a) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu art. 119zg
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.
1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), zwanej dalej "Ordynacją
podatkową", i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających
związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji
podatkowej oraz nadzór nad wykonywaniem przez izbę rozliczeniową w rozumieniu
art. 119zg pkt 3 Ordynacji podatkowej obowiązków, o których mowa w dziale IIIB
Ordynacji podatkowej;
13) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń
skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich
sprawców;
14) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z
naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub
ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii
Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i
wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę
Celno-Skarbową;
15) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258, art.
270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej
dalej "Kodeksem karnym", w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie
na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz
ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;
16) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w:
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- 66 a) art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w
jednostkach

organizacyjnych

KAS

albo

funkcjonariuszy,

w

związku

z

wykonywaniem czynności służbowych,
b)

art. 229-230a Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w
jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z
wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach
organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy,

c) art. 190, art. 222, art. 223, art. 226, art. 235, art. 236 i art. 238 Kodeksu karnego,
skierowanych przeciwko osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych
KAS albo funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w
związku z ich pełnieniem,
d)

art. 239 Kodeksu karnego - w przypadku osób pomagających sprawcom
przestępstw określonych w lit. a-c

- oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców;
16a)

ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z

przestępstwami, o których mowa w pkt 13-16 albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10
września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568, 695, 1106,
2122 i 2320), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym";
16b) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 255);
16c)

wykonywanie zadań określonych w dziale III w rozdziale 11a Ordynacji

podatkowej dotyczących informacji o schematach podatkowych, w tym weryfikacja
realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów przez podmioty obowiązane;
16d) pobór opłaty elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z
2021 r. poz. 54);
16e) pobór opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2268);
16f) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie systemów elektronicznego
poboru opłat i szerokiego zastosowania tych systemów;
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- 67 17) wykonywanie

zadań

wynikających

z

przepisów

prawa

Unii

Europejskiej

regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami
członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw
członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz
prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT;
18) wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z
zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia
ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę
konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego, praw
własności intelektualnej i środków polityki handlowej;
18a)

współdziałanie z innymi organami w zakresie ujawniania naruszeń przepisów

dotyczących towarów objętych systemem monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;
19) współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
20) współpraca

z

właściwymi

organami

innych

państw

oraz

organizacjami

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi;
20a) współdziałanie, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej;
21) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
2. Kontrolę celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonywaną w
oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, art. 54 ust. 2 pkt 1 i 6-8, [art. 62 ust. 5 pkt
1 lit. a-c, e i f] <art. 62 ust. 5 pkt 1 lit. a–c, e–g> oraz art. 64 ust. 2, czynności, o których
mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126,
art. 127 ust. 1-5, art. 127a ust. 1, 2 i 6-12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ust.
1 pkt 1-5, oraz:
1) wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z
przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych,
2) obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów
związanych z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celnoskarbowych,
3) zadania wynikające z zakazu obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu
paliw stałych, o którym mowa w art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133);
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zadania określone w ust. 1 pkt 14, 16-16b w zakresie kontroli przewozu towarów,
oraz w art. 14 ust. 1 pkt 19 i art. 33 ust. 1 pkt 15;

- wykonują wyłącznie funkcjonariusze.
2a. Zadania określone w ust. 1 pkt 14-16a wykonują również funkcjonariusze Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży
Granicznej oddelegowani na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań
służbowych w jednostkach organizacyjnych KAS.
3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 14-16 organy KAS prowadzą postępowania
przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem
postępowania karnego", albo czynności wyjaśniające zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r.
poz. 729, 956, 1423, 2112 i 2320).
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku wprowadzenia stanu
klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
których rozmiar przekracza możliwość wykonywania zadań przez funkcjonariuszy, może,
w drodze rozporządzenia, określić zadania KAS, które nie wymagają wykonywania
wyłącznie przez funkcjonariuszy, oraz okres ich wykonywania, mając na względzie
zapewnienie właściwego wykonywania zadań przez KAS.
Art. 54.
1. Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów:
1) prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej;
2) prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w
szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub
zakazami;
3) regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), a także
zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz
zatwierdzonym regulaminem;
3a) w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych;
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i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych,
a także warunków wykonywania działalności kantorowej;
5) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Kontroli celno-skarbowej podlega również:
1) rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego;
1a) produkcja i obrót automatami do gier hazardowych;
2) przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur
zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3
ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611
oraz z 2004 r. poz. 386 i 890);
3) stosowanie receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowość deklaracji
dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z
refundacją wywozową;
4) działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości
deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów
wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową;
5) prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku
wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach
finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr
1306/2013 i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia;
6) ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.);
7) transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
[7a) kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego
w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 i 3a, o której mowa w ustawie
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na zasadach określonych w tej
ustawie;]
<7a) prawidłowość uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym używanego w pojeździe
urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 i 3a tej ustawy;>
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Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia
27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym;>
8) przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa
produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie należącym do
właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 4;
9) prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez
osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;
10) przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320);
11) wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających
ograniczeniom lub zakazom;
11a) przestrzeganie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.
1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) w zakresie ograniczeń lub
zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, o
których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 tej ustawy;
12) spełnianie obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.), w
zakresie paliw ciekłych;
13) wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których
kontrola przestrzegania należy do zadań KAS.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych
oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu
jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, mając na uwadze uproszczenie czynności
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kontroli.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może
określić, w drodze rozporządzenia:
1) zakres kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 2 pkt 8, uwzględniając
możliwości techniczne KAS i zakres wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy, a także
potrzebę wykonywania sprawnej i efektywnej kontroli przy zapewnieniu płynności
ruchu na przejściach granicznych dla ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego Unii
Europejskiej;
2) sposób i warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 2 pkt
8, uwzględniając specyfikę danego rodzaju kontroli oraz możliwości techniczne.
Art. 62.
1. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu.
2. Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia kontrolowanemu
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
2a. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się członkowi
zarządu,

wspólnikowi

albo

innej

osobie

upoważnionej

do

reprezentowania

kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, albo osobie upoważnionej do odbioru
korespondencji.
2b. Jeżeli kontrolowanym jest zakład podmiotu zagranicznego, upoważnienie, o którym
mowa w ust. 1, doręcza się osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej
działalność prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne
uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana
na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.
3a. W razie nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub osoby
upoważnionej do odbioru korespondencji kontrola celno-skarbowa może być wszczęta po
okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany
za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
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przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, który nie jest
pracownikiem izby administracji skarbowej albo funkcjonariuszem.
3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
celno-skarbowej doręcza się kontrolowanemu bez zbędnej zwłoki.
4. W zakresie kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, kontrolowanemu przysługuje w
terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celnoskarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą.
Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli
celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.
4a. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla kontrolowanego niezwłocznie informuje
naczelnika urzędu celno-skarbowego prowadzącego kontrolę celno-skarbową o złożonej
korekcie deklaracji.
4b. W przypadku gdy naczelnik urzędu celno-skarbowego uwzględnił złożoną przez
kontrolowanego korektę deklaracji, kontrolowanemu doręcza się zawiadomienie o
uwzględnieniu korekty deklaracji. Zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji
przesyła się do właściwego dla kontrolowanego naczelnika urzędu skarbowego.
4c. Doręczenie kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji kończy
kontrolę celno-skarbową. W tym przypadku przepisów art. 82 ust. 1-5 nie stosuje się.
5. Kontrole:
1) na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i
przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie
przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określone w art. 59,
w przypadku kontroli:
a) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z
przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii
Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących
towarów objętych ograniczeniami lub zakazami,
b) przestrzegania przepisów prawa podatkowego,
c) przestrzegania

przepisów

regulujących

urządzanie

i

prowadzenie

gier

hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych, a także zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną
koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,
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- 73 d) (uchylona),
e) rodzaju paliwa w zbiorniku środka przewozowego,
f) wywozu

i

przywozu

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

towarów

podlegających ograniczeniom lub zakazom,
<g) uiszczania opłat, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16d i 16e,>
1a) przewozu towarów, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o
systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu
paliwami opałowymi,
2) dokonywane poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (sprzedaż obwoźna i obnośna
na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
3) w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas
rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania,
4) w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w
art. 106,
5) w podmiotach innych niż określone w pkt 4, dotyczące zgłoszenia lub informacji
przekazanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 lub art. 91 oraz
gdy obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie wynika z przepisów prawa,
6) stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych,
7) w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, o
którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72 i 255),
8) w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych,
9) produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami,
10) parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych oraz tożsamości i jakości paliw
silnikowych w celu ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego,
11) przestrzegania przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie ograniczeń
lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów
spożywczych, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 tej ustawy,
12) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków podatników i
podatników podatku od wartości dodanej prowadzących magazyn, do którego
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dziale II rozdziale 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowej oraz stałego
upoważnienia do wykonywania kontroli.
6. Kontrole, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, b, [e i f] <e–g i pkt 1a>, wykonuje
umundurowany funkcjonariusz, a legitymacja służbowa i stałe upoważnienie są
okazywane wówczas na żądanie kontrolowanego.
7. Do kontroli, o których mowa w ust. 5, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
8. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) wskazanie kontrolujących przeprowadzających kontrolę celno-skarbową;
4) oznaczenie kontrolowanego;
5) wskazanie zakresu kontroli celno-skarbowej i przewidywany termin jej zakończenia;
6) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
7) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
9. Przepisy ust. 8 pkt 1-3 i 6 stosuje się do stałych upoważnień, o których mowa w ust. 5.
10. W uzasadnionych przypadkach naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonać
zmiany upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
11. W przypadkach innych niż określone w ust. 5 legitymację służbową okazuje się na
żądanie kontrolowanego.
12. Na żądanie osoby, która dysponuje towarem, środkiem przewozowym lub dokumentami
podlegającymi sprawdzeniu, w toku kontroli celno-skarbowej okazuje się upoważnienie
do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową.
13. Czynności kontrolne wykonywane na przejściach granicznych, w oddziałach celnych
urzędów celno-skarbowych lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez
właściwy organ KAS wykonuje umundurowany funkcjonariusz wyposażony w znaki
identyfikacji osobistej bez okazywania legitymacji służbowej oraz upoważnienia do
wykonywania kontroli.
14. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie
bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej albo ratyfikowanych
umów międzynarodowych, w tym przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, osoby
uprawnione na podstawie porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw
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w siedzibach naczelników urzędów celno-skarbowych oraz ich obecności w toku kontroli
celno-skarbowej.
15. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 9.
16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzory upoważnień do wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1 i 5, uwzględniając
elementy upoważnienia określone w ust. 8, a także miejsca wykonywania czynności
kontrolnych i ich charakter.
Art. 69.
[1. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 64 ust. 2 pkt 5 i 7, stosuje się
przepisy działu V rozdziału 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym.]
<1. Przy wykonywaniu czynności w ramach kontroli celno-skarbowej na drogach
publicznych lub drogach wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy działu V
rozdziału 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.>
2. W zakresie nieuregulowanym w przepisach, o których mowa w ust. 1, zatrzymanie
środków

przewozowych

może

być

dokonane

tylko

przez

umundurowanych

funkcjonariuszy znajdujących się w pojeździe służbowym będącym w ruchu albo w
pobliżu pojazdu służbowego.
3. Po zatrzymaniu środka przewozowego funkcjonariusz może:
1) kontrolować dokumenty i dane dotyczące środka przewozowego oraz osoby kierującej
środkiem przewozowym, jak i innych osób korzystających ze środka przewozowego;
2) kontrolować dokumenty dotyczące przewożonych towarów;
3) sprawdzać zamknięcia urzędowe, jeżeli z dokumentów wynika, że zostały one
nałożone;
4) pobrać próbkę paliwa ze zbiornika środka przewozowego;
5) przeprowadzać

rewizję

bagażu

przewożonego

przez

kierującego

środkiem

przewozowym i pasażerów;
6) dokonywać kontroli transportu drogowego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
4. Zatrzymywanie środków przewozowych innych niż przemieszczające się po drodze
publicznej lub wewnętrznej odbywa się przy udziale innych służb lub instytucji, w
szczególności:
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2) Straży Granicznej;
3) służb lotniczych;
4) Straży Ochrony Kolei;
5) Żandarmerii Wojskowej.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
i sposób oznakowania pojazdów służbowych KAS, uwzględniając potrzebę zapewnienia
jednoznacznej identyfikacji pojazdów.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób oraz tryb przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa, uwzględniając
konieczność stosowania skutecznych metod technicznych w tym zakresie.

USTAWA z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1087)
Art. 9.
1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej do dnia wskazanego w obwieszczeniu ministra
właściwego do spraw finansów publicznych pobiera opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1
pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, na zasadach określonych w przepisach ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
[2. Urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym, służące do poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy
zmienianej w art. 1, za przejazd po drogach, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, są nabywane i wykorzystywane na
podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym oraz
przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, do dnia wskazanego w obwieszczeniu
ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2021 r.
Kontrola urządzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, oraz kontrola sposobu ich
wykorzystywania odbywa się zgodnie z przepisami ustaw zmienianych w art. 1 i art. 5 w
brzmieniu dotychczasowym.]
<2. Urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, służące do
poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, za
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13ha ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, są wykorzystywane na podstawie przepisów
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym oraz przepisów wydanych
na podstawie tej ustawy, do dnia wskazanego w obwieszczeniu ministra właściwego
do spraw finansów publicznych nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. Kontrola
prawidłowości wyposażenia pojazdów w urządzenia, o których mowa w zdaniu
pierwszym, oraz kontrola sposobu ich wykorzystywania odbywa się zgodnie z
przepisami ustaw zmienianych w art. 1 i art. 5 w brzmieniu dotychczasowym.>
<2a. Urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, służące do
poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, za
przejazd po drogach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
13ha ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, są oferowane przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej do dnia wskazanego w obwieszczeniu ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.>
3. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, informację, o
której mowa w ust. 1 i 2.] <Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
obsługującego go urzędu, informację, o której mowa w ust. 1–2a.> Informacja ta jest
publikowana nie później niż 2 miesiące przed datą kończącą możliwość nabywania i
wykorzystywania urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, informację o
uruchomieniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy
zmienianej w art. 1.
<5. W okresie od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 4, do dnia
wskazanego w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 2, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej może uniemożliwić korzystanie z urządzeń, o których mowa w art. 13i
ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku gdy za ten sam przejazd po drogach
publicznych, dokonany tym samym pojazdem została uiszczona opłata elektroniczna,
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1, jak i w systemie, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w art. 1.>

Art. 12.
1. Z dniem, o którym mowa w art. 9 ust. 1, urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, nie są przyjmowane przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. W terminie 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 9 ust. 1, użytkownik, o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1,
może złożyć wniosek o zwrot pobranej kaucji albo zaksięgowanie środków z kaucji na
poczet opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, uiszczanej
w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej
w art. 1.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w
art. 1.
4. Warunkiem zwrotu kaucji albo zaksięgowania środków z kaucji na poczet opłaty, o której
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, jest załączenie do wniosku, o
którym mowa w ust. 3, zdjęcia urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1, z widocznym numerem seryjnym urządzenia.
5. W terminie 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 9 ust. 1, użytkownik, o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1,
może złożyć wniosek o zwrot środków znajdujących się na koncie użytkownika albo
zaksięgowanie tych środków na poczet opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy
zmienianej w art. 1, uiszczanej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art.
13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w art. 1.
<5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w formie elektronicznej za
pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej
w art. 1.>
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do gwarancji pieniężnych złożonych przez
użytkownika, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
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przychód Krajowego Funduszu Drogowego.
8. Zabezpieczenia majątkowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a
ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, złożone do Głównego Inspektora Transportu
Drogowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu,
na jaki zostały ustanowione.
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