
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 75. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwrócili się do mnie obywatele zaniepokojeni stanem prawnym regulującym obowiązek użycia czy też 

swobodę odstąpienia od użycia pieczęci firmowych. 

W większości przypadków lub obszarów działania przedsiębiorców używanie pieczątki firmowej nie jest 

konieczne, wymagają go jednak urzędy skarbowe. Wzory niektórych deklaracji podatkowych dla przedsię-

biorców zostały sformułowane tak, że użycie pieczątki jest niezbędne. Przykładem może być wzór deklaracji 

VAT-7. Istnieją akty normatywne regulujące zasady wypełniania kilkunastu oświadczeń, deklaracji i infor-

macji dostarczanych urzędom skarbowym, które to wypełnianie odbywa się z wykorzystywaniem pieczątek 

firmowych. Nieopatrzenie pieczątką firmową któregokolwiek ze wspomnianych druków czy formularzy nie 

powoduje jednak negatywnych skutków dla składającego, to znaczy dokumenty takie są akceptowane przez 

urząd. 

W związku z brakiem regulacji prawnych co do obowiązku posiadania, ale też używania pieczęci firmo-

wej właściciele firm mogą w kontaktach z organami administracji państwowej, które wymagają od nich ta-

kich pieczęci, zwrócić się do wspomnianych organów o przedstawienie podstawy prawnej. Ponieważ takich 

przepisów nie ma, przedstawiciele administracji ustępują. Oto jeden z paradoksów obserwowanych w związ-

ku z przedstawianą tu sprawą. Bywają jednak także sytuacje, w których brak pieczęci uznawany jest przez 

urząd za brak formalny – w przypadku urzędu marszałkowskiego w postępowaniu konkursowym może to 

skutkować odrzuceniem wniosku. 

Faktury pozostają ważne bez pieczątki (i bez podpisu), o ile na fakturze znajdują się wymagane prawem 

informacje. Posiadania pieczęci firmowych wymagają banki podczas zakładania konta firmowego. Wynika to 

z wewnętrznych przepisów banków. Paradoks polega na tym, że właśnie wymaganie posługiwania się pie-

czątką firmową w urzędach skarbowych i w bankach sprawia, że bez niej prowadzenie działalności gospo-

darczej jest niemal niemożliwe, jak piszą praktycy obserwujący życie gospodarcze. 

W związku z przedstawionymi kwestiami zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. 

1. Czy istnieją regulacje prawne jasno określające obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę lub organi-

zację pozarządową pieczęci firmowej? 

2. Czy urzędy oraz instytucje publiczne dysponują podstawą prawną do wymagania od obywateli używa-

nia pieczęci firmowej? 

3. Czy w istniejącym porządku prawnym możliwe jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub organizacji 

pozarządowej bez pieczęci firmowej? 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 




