
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.

o Służbie Celnej

(druk nr 630)

USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 r. O GODLE, BARWACH I HYMNIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PIECZĘCIACH PAŃSTWOWYCH (Dz. U. z
2005 r. Nr 235, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)

Art. 2a.
Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:
1) organy władzy państwowej;
2) organy administracji rządowej;
3) gminy, związki międzygminne oraz ich organy;
4) powiaty, związki powiatów oraz ich organy;
5) samorządy województw oraz ich organy;
6) sądy, prokuratury i komornicy sądowi;
7) samorządowe kolegia odwoławcze;
8) regionalne izby obrachunkowe;
9) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
[10)jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony

Cywilnej Kraju;]
<10) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej

Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju;>
11) jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe

szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe;
13) inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.

USTAWA z dnia 21 marca 1985 O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, z późn. zm.)

Art. 13.
1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:

1) parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania;

2) przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.
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2. Korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za:
1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych;
2) przeprawy promowe na drogach publicznych.

3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, są zwolnione:
1) pojazdy:

a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby
Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,

b) zarządów dróg,
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;

2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
3a.Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są zwolnione pojazdy:

1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli
umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;

[2) służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej,
Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji;]

<2) służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby
Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Policji;>

3) zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg.
4. Od opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione są:

1) ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze;
2) oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób

niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę
parkingową.

5. Korzystający z drogi publicznej może być zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt
1 i 2 oraz w ust. 2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdów w ramach pomocy
humanitarnej lub medycznej.

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej,
wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu
występującego o takie zwolnienie.

USTAWA z dnia 25 lipca 1985 r. O JEDNOSTKACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
(Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993)

Art. 31.
 1. Do pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w niebędących

jednostkami badawczo-rozwojowymi państwowych i spółdzielczych jednostkach
organizacyjnych oraz w spółkach handlowych, które prowadzą lub koordynują prace
naukowe w wyodrębnionych w tym celu komórkach organizacyjnych, stosuje się
odpowiednio przepisy:
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1) art. 32-48, z wyjątkiem przepisów dotyczących nawiązania stosunku pracy na podstawie
mianowania;

2) art. 56, 59-61.
[2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i
Państwowej Straży Pożarnej, powołanych na podstawie odrębnych przepisów na
stanowiska naukowe i badawczo-techniczne w państwowych i spółdzielczych jednostkach
organizacyjnych oraz w spółkach handlowych.]

<2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych oraz
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Służby Celnej i Państwowej Straży Pożarnej, powołanych
na podstawie odrębnych przepisów na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne w
państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach
handlowych.>

3. (uchylony).
4. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, może być powołana rada

naukowa.

[Art. 67.
1. Stosunek służbowy, wynikające z niego prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność

dyscyplinarną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Państwowej Straży
Pożarnej, wykonujących obowiązki w jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
określają odrębne przepisy.

2. Warunkiem powołania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i
Państwowej Straży Pożarnej na stanowiska przewidziane dla pracowników naukowych i
badawczo-technicznych jest posiadanie kwalifikacji określonych w niniejszej ustawie i
odrębnych przepisach.]

< Art. 67.

1. Stosunek służbowy, wynikające z niego prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność
dyscyplinarną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Służby Celnej i Państwowej Straży Pożarnej, wykonujących obowiązki w jednostkach
badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, określają odrębne przepisy.

2. Warunkiem powołania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Służby Celnej i Państwowej Straży Pożarnej na stanowiska
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przewidziane dla pracowników naukowych i badawczo-technicznych jest posiadanie
kwalifikacji określonych w ustawie i odrębnych przepisach.>

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.
zm.)

Art. 25a.
[1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na
własną prośbę przeniesiony do służby w Policji, jeżeli wykazuje on szczególne
predyspozycje do jej pełnienia.

2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w Policji przenosi, w porozumieniu
odpowiednio z Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem Biura Ochrony Rządu,
Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Komendant Główny Policji za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Funkcjonariusz przeniesiony do służby w Policji zachowuje ciągłość służby.]
<1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej,

Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub
Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do
służby w Policji, jeżeli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej pełnienia.

2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w Policji przenosi w
porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem
Biura Ochrony Rządu, Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Państwowej
Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji
Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu
Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny
Policji za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura
Antykorupcyjnego przeniesiony do służby w Policji zachowuje ciągłość służby.>

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje
odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Policji,
równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w dotychczasowych
jednostkach kwalifikacji zawodowych z policyjnymi.

Art. 56.
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1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy mianuje się na odpowiedni
stopień policyjny.

2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione jest od ukończenia szkolenia
zawodowego wymienionego w art. 34 ust. 3.

3. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika na
odpowiedni pierwszy stopień oficerski mianuje Komendant Główny Policji.

[4. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 i posiadającą stopień Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu
Wojskowego mianuje się na odpowiedni stopień policyjny.]

<4. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 i posiadającą stopień
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży
Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianuje się na
odpowiedni stopień policyjny.>

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr
234, poz. 1997, z późn. zm.)

Art. 31a.
[1. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną
prośbę przeniesiony do służby w Straży Granicznej, jeżeli wykazuje on szczególne
predyspozycje do jej pełnienia.

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, do służby w Straży Granicznej przenosi, w
porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Policji, Szefem Biura Ochrony
Rządu, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu
Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Komendant Główny Straży Granicznej, za zgodą ministra właściwego
do spraw wewnętrznych.

3. Funkcjonariusz przeniesiony do służby w Straży Granicznej zachowuje ciągłość służby.]
<1.Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży

Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura
Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do służby w Straży
Granicznej, jeżeli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej pełnienia.

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, do służby w Straży Granicznej przenosi
w porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Policji, Szefem Biura
Ochrony Rządu, Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Państwowej Straży
Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu,
Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego
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lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Straży
Granicznej za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego
przeniesiony do służby w Straży Granicznej zachowuje ciągłość służby.>

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje
odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby.

<4a. Przeniesienie funkcjonariusza w trybie, o którym mowa w ust. 1, może być
poprzedzone przeprowadzeniem czynności, o których mowa w art. 31 ust. 1a, w celu
potwierdzenia jego przydatności i szczególnych predyspozycji do pełnienia służby w
Straży Granicznej.>

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Straży
Granicznej, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w
dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z przewidzianymi w Straży
Granicznej.

Art. 61.
[1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej lub Służby Więziennej mianuje się na stopień obowiązujący w Straży Granicznej,
równorzędny z posiadanym stopniem.]

<1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu,
Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej mianuje się na
stopień obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem.>

1a. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy można mianować na
stopień obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem, jeżeli
osoba ta wykazuje kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służby w
Straży Granicznej.

[2. Mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej lub Służby Więziennej może być uzależnione od odbycia przeszkolenia
wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień.]

<2. Mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony
Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu,
Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej może być
uzależnione od odbycia szkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania
na dany stopień.>

3. Mianowania osoby posiadającej stopień, o którym mowa w ust. 1 i 1a, na stopień
obowiązujący w Straży Granicznej dokonuje:

1) w korpusie oficerów - Komendant Główny Straży Granicznej;
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2) w korpusach szeregowych, podoficerów i chorążych - właściwi przełożeni, o których
mowa w art. 36 ust. 1.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których mowa
w ust. 1 i 1a, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie rozwiązania.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB
FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:

(pkt 1-76 pominięto)

[77)  równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i
Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży
Pożarnej - do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2.280 zł,]

<77) równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom
Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu oraz
strażakom Państwowej Straży Pożarnej – do wysokości nieprzekraczającej
kwoty 2 280 zł,>

(pkt 78-134 pominięto)
(ust. 1a-31 pominięto)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. O UPRAWNIENIACH DO ULGOWYCH
PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (Dz.U. z
2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego,

na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci w wieku do 4 lat;
2) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności

służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania
osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z
kontrolą ruchu granicznego;

2a) funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych
związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków
komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed
przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej;
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[3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w
ruchu granicznym;]

<3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli
określonej w Rozdziale 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o Służbie Celnej.>

4) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych
lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz
udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;

5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych
wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach
transportu zbiorowego.

2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez
dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.

2a. Do ulgi 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na
podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w
czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu
międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży
Granicznej.

3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub
opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do
samodzielnej egzystencji.

4. Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1, z wyjątkiem osób, o których
mowa w ust. 1 pkt 2a.

5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów

jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub

niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego
ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu
pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny - i z powrotem.

6. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w
pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji
zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze
odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i
nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych.
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7. Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w
pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej,
przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne
niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji.

USTAWA z dnia 29 lipca 1992 r. O GRACH I ZAKŁADACH WZAJEMNYCH (Dz. U. z
2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

Art. 11.
1. Wygrane w grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, wypłaca (wydaje) się

okazicielom losów lub innych dowodów udziału w tych grach lub zakładach, za zwrotem
tych dowodów, chyba że regulamin tych gier lub zakładów stanowi inaczej.

2. Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, nie ma
obowiązku badania uprawnień okaziciela losu lub innego dowodu udziału w grze lub
zakładzie, może jednak wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres
nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do
rozporządzania losem lub innym dowodem udziału w grze lub zakładzie. W przypadku
nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty (wydania) wygranej podmiot urządzający taką grę
lub zakład jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za okres wstrzymania wypłaty
(wydania).

3. Nie dokonuje się wypłaty (wydania) wygranej na podstawie losu lub innego dowodu
udziału w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, jeżeli nie można
stwierdzić ich autentyczności lub numeru.

4. W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udziału w grze lub zakładzie
wzajemnym, o których mowa w art. 2, wystawionego imiennie albo na okaziciela,
stwierdzającego udział w takiej grze lub zakładzie, uczestnikowi takiej gry lub zakładu nie
przysługują żadne roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę lub zakład, chyba że
regulamin takiej gry lub zakładu stanowi inaczej.

5. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany,
na żądanie uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie, wystawić
imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem
ścisłego zarachowania. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu
następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła
wypłata (wydanie) wygranej. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę
na automacie jest obowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać
odpisy wydanych zaświadczeń przez 5 lat następujących po roku, w którym uzyskano
wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

[5a. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany
nabywać druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej od ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.

6. Wysokość wygranej albo przegranej w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na
automacie stanowi tajemnicę ich uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot
urządzający gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach; informacje o wysokości
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wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, pracownika
szczególnego nadzoru podatkowego oraz inspektora kontroli skarbowej, a także sądu i
prokuratury w związku z toczącym się postępowaniem.]

<5a. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest
obowiązany nabywać druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej od wyznaczonego
naczelnika urzędu celnego.

6. Wysokość wygranej albo przegranej w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze
na automacie stanowi tajemnicę ich uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać
podmiot urządzający gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach;
informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, funkcjonariusza celnego oraz
inspektora kontroli skarbowej, a także sądu i prokuratury w związku z toczącym się
postępowaniem.>

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, sposób nabywania druków zaświadczeń oraz
ewidencjonowania zaświadczeń, w tym prowadzenia ich rejestru, uwzględniając
konieczność określenia we wzorze zaświadczenia w szczególności:
1) danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia o wygranej;
2) rodzaju gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie oraz terminu wysokości

wygranej;
3) wysokości wygranej.

Art. 13.
[1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie lub prowadzenie działalności w

zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiot
wykonujący monopol Państwa w zakresie gier losowych przedstawiają ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu takiej
gry lub zakładu.

2. Regulamin gry losowej, w tym gry stanowiącej monopol państwa, zakładu wzajemnego lub
gry na automacie zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie
określonym w art. 34.

3. Każda zmiana regulaminu gry losowej, w tym gry stanowiącej monopol państwa, zakładu
wzajemnego lub gry na automacie wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.

3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedstawiania i zatwierdzania regulaminu
oraz zatwierdzania zmian w regulaminie gier na automatach o niskich wygranych, z tym że
czynności ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonuje izba skarbowa,
która udziela zezwolenia.]

<1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie lub prowadzenie działalności w
zakresie gier urządzanych w kasynach gry, gry bingo pieniężne, zakładów
wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujący monopol Państwa w
zakresie gier losowych przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu takiej gry lub zakładu.

2. Regulamin gry lub zakładów wzajemnych, o których mowa w ust. 1, zatwierdza
minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie określonym w art. 34.
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3. Każda zmiana regulaminu gry lub zakładów wzajemnych, o których mowa w ust. 1,
wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3a. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do przedstawiania i zatwierdzania
regulaminu oraz zatwierdzania zmian w regulaminie loterii fantowej, loterii
audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, a także gier na automatach o
niskich wygranych, z tym że czynności ministra właściwego do spraw finansów
publicznych wykonuje dyrektor izby celnej, który udziela zezwolenia.>

4. Regulamin gry lub zakładu wzajemnego, o których mowa w art. 2, określa:
1) szczegółowe warunki i zasady gry lub zakładu, w tym określenie wygranych, terminy

oraz miejsca gry lub zakładu;
2) prawa i obowiązki uczestników gry lub zakładu;
3) nazwę podmiotu urządzającego grę lub zakład;
4) zasady postępowania reklamacyjnego oraz sposób zgłaszania i rozpatrywania roszczeń

wnoszonych przez uczestników gry lub zakładu;
5) wysokość kapitału gry lub zakładu, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty

wygranych.
5. Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, jest obowiązany

do zapewnienia ich uczestnikom możliwości zapoznania się z treścią regulaminu.
[6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze

rozporządzenia, określonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów
skarbowych uprawnienia do zatwierdzania regulaminów oraz dokonywanych w nich
zmian, przedstawianych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, uwzględniając
potrzebę usprawnienia procedury zatwierdzania regulaminów.]

[Art. 15a.
Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przedstawić
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni od dnia
zakończenia urządzanej gry, szczegółową informację o realizacji obowiązku wynikającego z
art. 6 ust. 3.]

< Art. 15a.
Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przedstawić
organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej
gry, szczegółową informację o realizacji obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 3.>

Art. 15b.
1. Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne i grę bingo

fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w grze, loterii
pieniężnej i fantowej oraz kartony do gry bingo pieniężne i fantowe przed sfałszowaniem
oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem,
otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem
farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

2. Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w
art. 14, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.

3. Automaty i urządzenia do gier powinny być przystosowane do ochrony praw grających i
realizacji przepisów ustawy.
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[4. Automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez podmioty
posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier
losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich
wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do
eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.]

<4. Automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez
podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie
gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, gier na automatach o
niskich wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po
dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez wyznaczonego naczelnika
urzędu celnego.>

<4a. Wyznaczony naczelnik urzędu celnego dopuszcza do eksploatacji i użytkowania
automaty i urządzenia do gier na podstawie opinii jednostki badającej, upoważnionej
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.>

5. Koszty dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier ponosi
podmiot urządzający gry i zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2.

< Art. 15c.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy
naczelnika lub naczelników urzędów celnych właściwych do prowadzenia spraw, o
których mowa w art. 11 ust. 5a. Rozporządzenie powinno uwzględniać potrzebę
sprawnego wykonywania zadań.

Art. 15d.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia,

wyznaczy naczelnika lub naczelników urzędów celnych właściwych do prowadzenia
spraw, o których mowa w art. 15b ust. 4, oraz określi obszary ich właściwości
miejscowej. Rozporządzenie powinno uwzględniać potrzebę sprawnego wykonywania
zadań.

2. Właściwość miejscową naczelników, o których mowa w ust. 1, ustala się według
miejsca lokalizacji ośrodka gier, lokalizacji terminala wideoloterii albo punktu gry na
automatach o niskich wygranych.>

Art. 17.
1. Wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów bukmacherskich

dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
1a. W wideoloteriach i grach na automatach o niskich wygranych mogą uczestniczyć

wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
2. W kasynie gry oraz salonie gry bingo pieniężne pobiera się każdorazowo od osób

wchodzących do ośrodków gier opłatę:
1) w kasynie gry - w wysokości średniej wartości najniższych stawek stosowanych w

poszczególnych rodzajach gier cylindrycznych;
2) w salonie gry bingo pieniężne - w wysokości odpowiadającej najniższej cenie za

używany do gry karton, w zamian za imienny dowód jej uiszczenia, będący
jednocześnie jednorazową kartą wstępu.

3. Płatnikiem opłaty, o której mowa w ust. 2, jest osoba sprawująca zarząd nad kasynem gry
lub salonem gry bingo pieniężne.

[4. Pobrane opłaty płatnik wpłaca na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu
na lokalizację ośrodka gier, w terminie do dnia dziesiątego następnego miesiąca po
upływie miesiąca, w którym pobrano opłatę.]
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<4. Organem właściwym w sprawach opłaty, o której mowa w ust. 2, jest naczelnik
urzędu celnego właściwy w sprawach podatku od gier prowadzonych w kasynach gry
lub w salonach gry bingo pieniężne. Pobrane opłaty płatnik wpłaca na rachunek izby
celnej właściwej ze względu na lokalizację ośrodka gier, w terminie do 10. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.>

5. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa; do tej opłaty mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i
Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr
122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz.
1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302,
Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256).

[6. Przepis ust. 2 nie dotyczy osób upoważnionych przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorów kontroli skarbowej
oraz pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.]

<6. Przepis ust. 2 nie dotyczy inspektorów kontroli skarbowej oraz funkcjonariuszy
celnych w trakcie wykonywania czynności służbowych.>

7. Osoba sprawująca zarząd nad kasynem gry lub salonem gry bingo pieniężne może wyrazić
zgodę na wejście do tych ośrodków gier osobie, której celem przebywania w ośrodku jest
chęć załatwienia lub wyjaśnienia roszczeń wynikających z uczestnictwa w grze.

Art. 18.
1. W kasynach gry prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestrację gości.
2. Rejestracja, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem wstępu do kasyna gry i polega na

zapisywaniu, gromadzeniu i każdorazowym sprawdzaniu danych osobowych wchodzących
do kasyna:
1) imienia i nazwiska;
2) daty i miejsca urodzenia;
3) numeru, serii i cech dokumentów potwierdzających tożsamość.

3. Po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 17 ust. 2, i dokonaniu rejestracji osoba
wchodząca do kasyna otrzymuje imienny dowód uiszczenia opłaty, będący jednocześnie
jednorazową kartą wstępu.

4. Od obowiązku określonego w ust. 1 zwolnione są osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6.
[5. Dane wynikające z rejestracji są udostępniane wyłącznie ministrowi właściwemu do

spraw finansów publicznych, pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego, sądom i
prokuraturze.]

<5. Dane wynikające z rejestracji są udostępniane wyłącznie ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych, funkcjonariuszom celnym, sądom i prokuraturze.>

< Art. 18a.
1. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane do prowadzenia ewidencji

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

określić sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, uwzględniając
potrzebę zapewnienia skuteczności w zakresie sprawowanego nadzoru .>
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Art. 20.
1. Egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4, polega na sprawdzeniu znajomości

przepisów o grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, w zakresie
niezbędnym do zajmowania danego stanowiska.

[2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z 3 osób wyznaczonych
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników urzędu
obsługującego tego ministra.]

<2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z 3 osób
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród
pracowników zatrudnionych lub funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w
urzędzie obsługującym tego ministra.>

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej.
4. Członkowie komisji egzaminacyjnej za swoje czynności otrzymują wynagrodzenie.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia prawidłowości

przebiegu egzaminu określi, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin działania komisji egzaminacyjnej;
2) regulamin przeprowadzania egzaminu i tryb jego składania;
3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej.

Art. 22.
1. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier losowych jest obowiązana do

zainstalowania w kasynie gry systemu służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w
tym umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz
weryfikację prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej, za pomocą
magnetycznego zapisu obrazu.

[2. Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany wyłącznie osobom
upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do sprawowania
nadzoru i kontroli, inspektorom kontroli skarbowej, pracownikom szczególnego nadzoru
podatkowego lub uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje.]

<2. Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany wyłącznie inspektorom
kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym lub uczestnikom gry zgłaszającym
reklamacje.>

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki dotyczące instalacji i wykorzystania systemu, o którym mowa w ust.
1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia możliwości odtworzenia
przebiegu każdej gry.

Art. 24.
[1. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów

wzajemnych lub gier na automatach udziela minister właściwy do spraw finansów
publicznych.

1a. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i
prowadzone takie gry.]

<1. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych,
zakładów wzajemnych lub gier na automatach udziela, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b,
minister właściwy do spraw finansów publicznych.
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1a. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i
loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż
jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej właściwy według miejsca
zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.>

<1b. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo
fantowe i loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej
jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze
właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.>

2. Jeżeli o jedno zezwolenie ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający określone w
ustawie warunki, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i
przeprowadza przetarg.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustali, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając
w szczególności, aby:
1) sposób ogłoszenia przetargu zapewniał właściwe poinformowanie podmiotów

zainteresowanych przetargiem;
2) warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowały podmiotów spełniających

wymagania warunkujące uzyskanie zezwolenia;
3) oceny ofert miały charakter obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujący żadnego

uczestnika przetargu.
4. Wynik przetargu nie jest dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych wiążący.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych unieważnia przetarg w drodze decyzji,

jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa.
[6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze

rozporządzenia, określonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom urzędów
skarbowych uprawnienia do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii fantowych, gry
bingo fantowe, loterii promocyjnych i loterii audioteksowych urządzanych na obszarze
jednego województwa oraz określić szczegółowy sposób ich wydawania, uwzględniając
ochronę praw grających oraz potrzebę właściwej kontroli urządzania i prowadzenia gier.]

<6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na
urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych, loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii
promocyjnej. Rozporządzenie powinno uwzględniać potrzebę sprawnego
wykonywania zadań.>

Art. 25.
[Wysokość kapitału spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ubiegającej
się o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie może wynosić mniej niż
równowartość:]
<Wysokość kapitału spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ubiegającej się o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1b w zakresie
dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych, nie może wynosić mniej niż
równowartość:>
1) 1 mln euro - gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia kasyna gry;
2) 500 tys. euro - gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia salonu gier na automatach, salonu

bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych;
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3) 200 tys. euro - gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia gier na automatach o niskich
wygranych.

Art. 26.
1. W spółkach prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których

mowa w art. 2, powołuje się rady nadzorcze.
2. Za wkłady do kapitału zakładowego spółki akcyjnej występującej z wnioskiem o udzielenie

zezwolenia mogą być wydawane tylko akcje imienne.
[3. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek prowadzących działalność w zakresie, o

którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wymaga uzyskania
zezwolenia właściwej izby skarbowej.]

<3. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek prowadzących działalność w zakresie, o
którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4. Z wnioskiem o wyrażenie zgody
występuje podmiot prowadzący działalność w zakresie gier lub zakładów
wzajemnych.

4. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wymaga uzyskania
zgody dyrektora izby celnej właściwego ze względu na miejsce siedziby spółki. Z
wnioskiem o wyrażenie zgody występuje podmiot prowadzący działalność w zakresie
tych gier.>

5. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału dotyczy bezpośrednio akcji (udziałów)
akcjonariusza (udziałowca) dysponującego akcjami (udziałami), których wartość nie
przekracza jednej setnej kapitału spółki, nie stosuje się ust. 3 i 4.

6. [Wniosek w sprawie zezwoleń, o których mowa w ust. 3 i 4, zawiera:]
< Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 i 4, powinien zawierać:>
1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (udziałowców), z określeniem wartości ich akcji

(udziałów);
2) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów:

a) w przypadku spółek handlowych - przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby
spółki,

b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby (imiona i
nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód oraz rodzaj, seria i
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);

3) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów) i
przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających legalność tych środków.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:
1) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki oraz aktualny odpis z

Krajowego Rejestru Sądowego;
2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru

Sądowego w przypadku spółki, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a;
3) dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane,

oraz sytuację finansową nabywcy.
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Art. 27a.
[O zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, mogą ubiegać się spółki, które
udokumentują:]
< Z zastrzeżeniem art. 28a, o zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1b, mogą

ubiegać się spółki, które udokumentują:>
1) legalność źródeł pochodzenia kapitału;
2) terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa;
3) terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Art. 27b.
1. [Zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie jest wydawane, jeżeli:]

< Zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1b, nie jest wydawane, jeżeli:>
1) założycielami albo akcjonariuszami (udziałowcami) spółek prowadzących działalność

w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, dysponującymi
akcjami (udziałami), których wartość przekracza jedną setną kapitału spółki, lub
członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takich spółek są osoby
fizyczne, prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej, co do których istnieją
uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku
publicznego;

2) członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prowadzących
działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, są
osoby fizyczne niebędące obywatelami polskimi lub obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

3) przed organami wymiaru sprawiedliwości toczy się postępowanie przeciwko osobom
wymienionym w pkt 1 i 2 w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu
karnego.

[2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 26
ust. 3 i 4.]

<2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyrażania zgody, o której mowa w art. 26
ust. 3 i 4.>

Art. 42a.
1. Podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier, zwane dalej "podatnikami", są

obowiązane do obliczania i wpłacania podatku od gier za okresy miesięczne, z
zastrzeżeniem ust. 3.

<1a. Organami właściwymi w sprawach podatku od gier są naczelnicy urzędów
celnych.>

[2. Podatek od gier jest wpłacany na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, z zastrzeżeniem
ust. 3.

3. Podatnicy urządzający gry liczbowe wpłacają podatek od gier na rachunek właściwego
urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia losowania.

4. Podatnicy są obowiązani bez wezwania do składania w urzędzie skarbowym deklaracji
podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru, za okresy miesięczne w
terminie, o którym mowa w ust. 2.]

<2. Podatek od gier jest wpłacany na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 10.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, z
zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Podatnicy urządzający gry liczbowe wpłacają podatek od gier na rachunek właściwej
izby celnej w terminie 10 dni od dnia losowania.

4. Podatnicy są obowiązani bez wezwania do składania we właściwym urzędzie celnym
deklaracji podatkowych dla podatku od gier, z wyłączeniem gry bingo pieniężne,
według ustalonego wzoru, za okresy miesięczne w terminie, o którym mowa w ust. 2.>

5. Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z
deklaracji, chyba że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej
wysokości.

[6. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku
złożenia deklaracji, są obowiązani do przedstawienia właściwemu urzędowi skarbowemu
rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia
gry, określonego w zezwoleniu.]

<6. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od
obowiązku złożenia deklaracji, są obowiązani do złożenia we właściwym urzędzie
celnym rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia
zakończenia gry, określonego w zezwoleniu.>

[Art. 42b.
Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier, z zastrzeżeniem
art. 44 ust. 1, ustala się:

1) według miejsca lokalizacji ośrodka gier;
2) według siedziby podmiotu prowadzącego zakłady wzajemne, gry liczbowe, loterie

pieniężne, grę telebingo lub wideoloterię;
3) według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry

bingo fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych.]

< Art. 42b.

1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier, z
zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, ustala się:

1) według miejsca lokalizacji ośrodka gier;

2) według siedziby podmiotu prowadzącego zakłady wzajemne, gry liczbowe, loterie
pieniężne, grę telebingo lub wideoloterię;

3) według siedziby organu właściwego do udzielenia zezwolenia na urządzanie loterii
fantowej, gry bingo fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych.

2. W przypadku przemieszczenia automatu o niskich wygranych w trakcie miesiąca
będącego okresem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 42a ust. 1, do punktu
położonego na obszarze właściwości miejscowej innego organu, który udziela
zezwolenia na urządzanie gry na automatach o niskich wygranych właściwy
miejscowo jest organ podatkowy, na którego obszarze właściwości miejscowej
znajduje się automat w ostatnim dniu tego miesiąca.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wykaz urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi do wykonywania zadań w
zakresie podatku od gier, oraz obszary ich właściwości miejscowej, z uwzględnieniem
liczby podatników prowadzących działalność na danym obszarze.>
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Art. 44.
[1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, jest obowiązany obliczać należny podatek od

gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne spółce urządzającej grę i
przekazywać pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na
siedzibę płatnika w terminie 23 dni po upływie miesiąca, w którym pobrano podatek.]

<1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, jest obowiązany obliczać należny podatek
od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne spółce urządzającej grę i
przekazywać pobrany podatek na rachunek izby celnej właściwej ze względu na
siedzibę płatnika w terminie do 23. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym pobrano podatek.>

2. Przedsiębiorca określony w ust. 1 jako płatnik podatku od gier obowiązany jest uzależnić
wydanie kartonów od uprzedniego uiszczenia tego podatku.

Art. 44a.
1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, sporządza i

przedstawia rozliczenie podatku za pomocą rejestru podatku od gier. Rejestr jest
sporządzany odrębnie dla każdej ze spółek nabywających kartony do gry bingo pieniężne.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, jest
obowiązany ponadto do:
[1) sporządzania rocznego obliczenia pobranych kwot podatku i przedstawienia ich

właściwemu urzędowi skarbowemu do dnia 1 marca roku następującego po roku,
którego to obliczenie dotyczy; obliczenie zawiera sumy wpłat podatku od gier
pobranych od spółek urządzających grę bingo pieniężne;]

<1) sporządzania rocznego obliczenia pobranych kwot podatku i złożenia ich we
właściwym urzędzie celnym do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego
to obliczenie dotyczy; obliczenie zawiera sumy wpłat podatku od gier pobranych
od spółek urządzających grę bingo pieniężne;>

2) przechowywania prowadzonych rejestrów podatku od gier oraz dowodów przekazania
pobranego podatku przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
rejestr zamknięto.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
niezbędne elementy, które powinien zawierać rejestr, o którym mowa w ust. 1,
uwzględniając:
1) specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier i zakładów;
2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od

gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych.

[Art. 48.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór i kontrolę nad

działalnością podmiotów urządzających i prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne lub
gry na automatach w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy, udzielonym
zezwoleniem oraz regulaminem gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie;
uzasadnione koszty nadzoru ponosi podmiot prowadzący gry losowe, zakłady wzajemne
lub gry na automatach.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać, w drodze
rozporządzenia, zakres swoich uprawnień określonych w ust. 1 dyrektorom izb skarbowych
lub naczelnikom urzędów skarbowych w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 6
ust. 1, uwzględniając potrzebę usprawnienia procedury nadzoru i kontroli.
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3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje również szczególny nadzór
podatkowy związany z urządzaniem gier na stołach i na automatach oraz gier na
automatach o niskich wygranych, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn.
zm.).]

< Art. 48.
Urządzanie i prowadzenie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach
oraz gier na automatach o niskich wygranych podlega kontroli wykonywanej przez
Służbę Celną. Tryb wykonywania kontroli oraz właściwość organów regulują przepisy
odrębne.>

[Art. 48a.
Izba skarbowa, która udzieliła zezwolenia, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością
podmiotów urządzających gry na automatach o niskich wygranych w zakresie zgodności tej
działalności z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry.

Art. 49.
1. Podmioty urządzające i prowadzące gry i zakłady, o których mowa w art. 2, są

obowiązane, na każde wezwanie, umożliwić inspektorom kontroli skarbowej oraz osobom
upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonanie
wszystkich czynności niezbędnych do zagwarantowania skuteczności kontroli i nadzoru, a
w szczególności:
1) udostępnić obiekty i urządzenia służące do prowadzenia gier losowych, zakładów

wzajemnych lub gier na automatach;
2) zapewnić wgląd w dokumentację i umożliwić sporządzanie kopii niezbędnych

dokumentów;
3) umożliwić na czas kontroli korzystanie z pomieszczeń wydzielonych w ośrodkach gier;
4) umożliwić filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych, jeżeli

film, fotografia lub nagranie dźwiękowe może stanowić dowód lub przyczynić się do
utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;

5) udostępnić środki łączności lub konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w
zakresie czynności związanych z wykonywanym nadzorem i kontrolą;

6) udzielać wszystkich wyjaśnień w sprawach mieszczących się w zakresie nadzoru i
kontroli.

2. Przy dokonywaniu czynności nadzorczych i kontrolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje
się odpowiednio przepisy o kontroli skarbowej.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do upoważnionych przedstawicieli Najwyższej Izby
Kontroli, przeprowadzających kontrolę w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
o Najwyższej Izbie Kontroli.

4. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane do prowadzenia ewidencji
napiwków. Do ewidencji napiwków stosuje się ust. 1 pkt 2 i 6.

Art. 50.
1. W toku wykonywania czynności związanych z nadzorem i kontrolą osoba upoważniona

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych może w szczególności:
1) badać dokumenty i ewidencję;
2) legitymować osoby w ośrodkach gier w celu ustalenia tożsamości;
3) przesłuchiwać świadków;
4) zabezpieczać zebrane dowody.
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2. Osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w związku
z wykonywaniem czynności nadzorczych i kontrolnych, korzystają z ochrony przewidzianej
w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, w czasie i w związku z wykonywaną czynnością nadzoru i
kontroli, nie mogą być zatrzymane bez uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw
finansów publicznych; osoby te za wykroczenia związane z bezpośrednim pełnieniem
obowiązków służbowych odpowiadają tylko dyscyplinarnie.

Art. 50a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.
1095, z późn. zm.).

Art. 51.
W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli minister właściwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporządzenia, może:

1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) określić sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, uwzględniając potrzebę
zapewnienia skuteczności w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli.]

[Art. 52.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje w formie decyzji polecenie

usunięcia nieprawidłowości w razie stwierdzenia, że podmiot, któremu udzielono
zezwolenia:
1) narusza ustawę lub warunki zezwolenia;
2) uchybia przepisom regulaminów.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa zezwolenie w przypadku:
1) niezastosowania się podmiotu do wydanego polecenia lub powtórnego wystąpienia

okoliczności określonych w ust. 1;
2) obniżenia kapitału akcyjnego (zakładowego) spółki poniżej granicy określonej w art.

25;
3) zawieszenia prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że

zawieszenie takie jest następstwem działania siły wyższej;
4) skazania, prawomocnym wyrokiem sądu, osoby wymienionej w art. 27b ust. 1 pkt 1, za

przestępstwa określone w art. 299 Kodeksu karnego.]

< Art. 52.

1. Organ udzielający zezwolenia może wezwać podmiot, któremu udzielono zezwolenia
do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie i powiadomienia tego
organu o terminie i sposobie ich usunięcia.

2. Organ udzielający zezwolenia, w drodze decyzji, cofa zezwolenie w całości lub w
części, w przypadku:

1) nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego
niezgodnego z warunkami określonymi w zezwoleniu lub w regulaminie, lub z
przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem;
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2) rażącego naruszenia warunków określonych w zezwoleniu lub w regulaminie, lub
innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na
którą uzyskał zezwolenie;

3) obniżenia kapitału akcyjnego (zakładowego) spółki poniżej granicy określonej w
art. 25;

4) zawieszenia prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że
zawieszenie takie jest następstwem działania siły wyższej;

5) skazania, prawomocnym wyrokiem sądu, osoby wymienionej w art. 27b ust. 1 pkt
1, za przestępstwa określone w art. 299 Kodeksu karnego.>

[Art. 52b.
W zakresie gier na automatach o niskich wygranych czynności ministra właściwego do spraw
finansów publicznych określone w art. 49, 50 i 52 wykonuje właściwa izba skarbowa.]

[Art. 52c.
Izby skarbowe corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, przedkładają ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych informację o realizacji ustawy w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych.]

< Art. 52c.

1. Podmioty urządzające i prowadzące działalność, o której mowa w art. 1, są
obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do spraw finansów
publicznych lub właściwych dyrektorów izb celnych, którzy udzielili zezwolenia,
informacji dotyczących funkcjonowania tych podmiotów w zakresie urządzania i
prowadzenia gier i zakładów wzajemnych, w tym zestawień danych ekonomiczno-
finansowych w zakresie bieżącej działalności podmiotów, ze szczególnym
uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a
zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych
przez te podmioty.

2. Dyrektorzy izb celnych corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedkładają
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o realizacji
ustawy.>

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. O ORDERACH I ODZNACZENIACH (Dz. U. Nr
90, poz. 450, z późn. zm.)

Art. 17.
[1.  Ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 7 marca

1928 r. Krzyż Zasługi za Dzielność nadaje się policjantom, funkcjonariuszom Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
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Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Straży Pożarnej oraz żołnierzom za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z
wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa,
nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.]

<1. Ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 7
marca 1928 r. Krzyż Zasługi Za Dzielność nadaje się policjantom,
funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Straży Pożarnej oraz
żołnierzom za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem
wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności
granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.>

2. Krzyż Zasługi za Dzielność może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.
3. Krzyż Zasługi za Dzielność może być wyjątkowo nadawany także innym osobom nie

wymienionym w ust. 1.

USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r. O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.)

Art. 64.
1. Nie podlegają zajęciu na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości:

[1)Policji, odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby
Więziennej;]

<1) Policji, odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej,
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej;>

2) państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania szczególnie ważne dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa;

3) objęte ochroną ogólną w rozumieniu Konwencji haskiej z dnia 14 maja 1954 r. o
ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego; zajęcie tych nieruchomości
może nastąpić jedynie za zgodą właściwego organu służby konserwatorskiej;

4) oznakowane i objęte ochroną w rozumieniu Protokołu dodatkowego do Konwencji
genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów
zbrojnych - przeznaczone do ochrony ludności cywilnej;

5) szkół wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych;
6) przeznaczone do wykonywania kultu religijnego;
7) w których mają siedzibę domy pomocy społecznej;
8) użytkowane przez:

a) obce misje dyplomatyczne i specjalne oraz urzędy konsularne,
b) członków personelu dyplomatycznego obcych misji dyplomatycznych i specjalnych

oraz personelu konsularnego,
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c) członków personelu administracyjnego i technicznego oraz członków personelu
służby obcych misji dyplomatycznych i specjalnych oraz urzędów konsularnych,
jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej
stałego miejsca zamieszkania - pod warunkiem wzajemności,

d) inne osoby lub instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów lub
przywilejów dyplomatycznych albo konsularnych na mocy ustaw, umów
międzynarodowych, a także powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.

2. Zakłady opieki zdrowotnej i weterynaryjne mogą być zajęte wyłącznie na potrzeby
wojskowej służby zdrowia lub wojskowej służby weterynaryjnej.

3. Nie podlegają zajęciu grunty podlegające szczególnym formom ochrony przyrody w
rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w
art. 62 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - KODEKS KARNY (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553 z
późn. zm.)

Art. 225.
§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności
służbowej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy
lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności
służbowej.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w rozdziale
1e ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z
późn. zm.) lub osobie przybranej do jej pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie
czynności służbowych.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr
89, poz. 555, z późn. zm. zm.)

Art. 134.
[§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Służby
Więziennej można doręczyć adresatom za pośrednictwem ich przełożonych, przy czym
wezwania przeznaczone dla żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową przesyła
się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w celu doręczenia i
zarządzenia stawienia się stosownie do wezwania.]

<§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,



- 25 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Więziennej można doręczyć adresatom za
pośrednictwem ich przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy
pełniących zasadniczą służbę wojskową przesyła się do dowódcy jednostki
wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w celu doręczenia i zarządzenia stawienia
się stosownie do wezwania.>

§ 2. Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji
odpowiedniego zakładu.

§ 3. Pismo przeznaczone dla adresata nie będącego osobą fizyczną albo dla obrońcy lub
pełnomocnika doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej.

Art. 309.
Śledztwo prowadzi się w sprawach:
1) w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego,
[2) o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego,]

<2) o występki – gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej lub Centralnego Biura
Antykorupcyjnego,>

3) o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii
Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu
nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie
spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych
funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych,

4) o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia,
5) o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze

względu na wagę lub zawiłość sprawy.

Art. 312.
Uprawnienia Policji przysługują także:
[1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego

Biura Antykorupcyjnego, w zakresie ich właściwości,]
<1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej

oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w zakresie ich właściwości,>
2) innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 66.
1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby

korzystanie z niego:
1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie

naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
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2) nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego
poziom określony w przepisach szczegółowych;

3) nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym
wielkości określone w przepisach szczegółowych;

4) nie powodowało niszczenia drogi;
5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne

posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia
drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6) nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości
określone w przepisach szczegółowych.

1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i
ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu
pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik
prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną,
ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i
ciągnika samochodowego do 90 km/h.

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu:
[1) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i jednostek ochrony
przeciwpożarowej;]

<1) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu i jednostek ochrony
przeciwpożarowej;>

2) zabytkowego;
3) nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż

odpowiednio określone w ust. 1a;
4) używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach;
5) przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich.

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia
występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze
rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających
maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne.

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i
ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być
utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić
bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do
ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz
zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie
wyposażona.

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z
zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne:
1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;
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2) (uchylony).
4. Zabrania się:

1) umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych
części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w
pojeździe lub innych uczestników ruchu;

1a) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z
pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub
negatywnie wpływa na środowisko;

2) stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających
warunkom określonym w przepisach szczegółowych;

3) umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci
niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym
tonie;

[4)  wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-
pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to
zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym
na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej;]

<4) wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-
pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie
to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie
wskazującym na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu;>

5) wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w
ust. 3a pkt 1;

6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja

zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący

działalność gospodarczą w tym zakresie.
5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw

wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich
niezbędnego wyposażenia.

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister
właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości w porozumieniu
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z ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki
techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności:
1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów;
2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na

środowisko;
3) przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i

części;
4) przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania.

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami
technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony
środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie
przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów,
których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie
wpływa na środowisko.

Art. 72.
1. Rejestracji dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o
którym mowa w art. 73 ust. 5;

2) karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3) wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z

homologacji, jeżeli są wymagane;
4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest

wymagane;
5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
6) dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium

państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany
po raz pierwszy;

6a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu
potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo
zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy
został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest
rejestrowany po raz pierwszy;

7) (uchylony);
8) zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:

a) uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub

b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a
- jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem ust. 1a;

9) dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu
obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4
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tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest
rejestrowany po raz pierwszy.

1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez
podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zaświadczenie:
1) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, może być zastąpione fakturą z

wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej
dostawy przez tego podatnika,

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, może być zastąpione fakturą dokumentującą
czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzającą
dokonanie tej dostawy przez tego podatnika

- pod warunkiem że odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego
podatnika.

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą:
1) pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w

zakresie ust. 1 pkt 3;
2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz

jednostki samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5;
[3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5;]

<3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby
Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ust. 1 pkt 5;>

4) (uchylony);
5) pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku

zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym
wycofaniu pojazdu z ruchu;

6) pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt 9.

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego
rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym
państwie.

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się
przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których
mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych.

4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych
dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący
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właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w
zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

Art. 76.
1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem
Obrony Narodowej:
a) warunki i tryb rejestracji pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, oraz wzory

dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, tablic
rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które
zaopatruje się pojazd, a także ich opis,

b) warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych
i nalepek kontrolnych;

2) wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic
(tablicy) rejestracyjnych;

3) szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu
do ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach.

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu
oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych
pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także jednostki organizacyjne
właściwe w tych sprawach.

2a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu
oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych
pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także
jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory
dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a także
jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.]

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz
Ministrem Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz
wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony
Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i
Służby Celnej, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.>

4. Prezes Rady Ministrów, uwzględniając wymagania wynikające z obowiązku ochrony
informacji niejawnych określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu:
1) warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
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Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i kontroli skarbowej, wykorzystywanych do prowadzenia czynności operacyjno-
rozpoznawczych;

2) szczególny tryb i warunki przekazywania blankietów dowodów rejestracyjnych,
pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do
rejestracji oraz tablic rejestracyjnych, o których mowa w art. 73 ust. 3a;

3) szczególne wymagania w zakresie personalizacji tych blankietów.
5. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1-3, należy uwzględnić w szczególności:

1) konieczność przeciwdziałania dopuszczeniu do ruchu pojazdów pochodzących z
kradzieży;

2) prawidłowe zabezpieczenie dokumentów związanych z rejestracją, tablicami
rejestracyjnymi i innymi oznaczeniami;

3) koszty działania administracji publicznej w sprawach rejestracji pojazdów;
4) sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2-3, przy wykonywaniu

zadań określonych w przepisach dotyczących Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

[Art. 86.
1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, i Straży Granicznej, których dotyczą
warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3, a także do pojazdów Państwowej
Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby
Wywiadu Wojskowego, uwzględniając specyfikę wynikającą z przeznaczenia pojazdów Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób
szczególny, określą, w drodze rozporządzenia:
1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz

wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych, wzory dokumentów
związanych z uzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz wzór
upoważnienia do ich przeprowadzania;

2) wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów upoważnionych do
przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

3) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów;
4) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów specjalnych Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w
sposób szczególny;

5) warunki przeprowadzania badań technicznych niektórych pojazdów w stacjach
kontroli pojazdów;

6) jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie diagnostów;
7) warunki współdziałania jednostek organizacyjnych sprawujących nadzór nad stacjami

kontroli pojazdów ze starostami.]
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<Art. 86.

1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Celnej, których dotyczą warunki i
tryb rejestracji określone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1, a także do
pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z
wyłączeniem wymogu posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa w art. 83 ust. 1
pkt 1 lit. b.

2. Badania techniczne pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane:

1) przez upoważnione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów
prowadzone przez służby, o których mowa w ust. 1;

2) w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83
ust. 2.

3. Upoważnione do przeprowadzania badań technicznych komórki organizacyjne lub
stacje kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadają uprawnienia stacji kontroli
pojazdów wyłącznie w odniesieniu do pojazdów służb, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów
publicznych oraz Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Biura Ochrony Rządu
i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu
Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, uwzględniając specyfikę
wynikającą z przeznaczenia pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, określą, w
drodze rozporządzenia:

1) jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad komórkami organizacyjnymi i
stacjami kontroli pojazdów przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów
oraz wydające upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych, wzory
dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz
wzór upoważnienia do ich przeprowadzania;

2) wymagania w stosunku do komórek organizacyjnych i stacji kontroli pojazdów
upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

3) wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów;

4) warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

5) okoliczności dopuszczające przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, w
stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust.
2, nie posiadających upoważnienia do badań technicznych pojazdów służb;

6) zasady i warunki współpracy przy wykonywaniu badań technicznych pojazdów
innej służby niż właściwa dla komórki organizacyjnej przeprowadzającej
badanie.>
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ORDYNACJA PODATKOWA (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.)

Art. 165.
§ 1. Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
§ 2. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia.
§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi

podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a.
§ 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia

wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie.
§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków

komunikacji elektronicznej jest dzień otrzymania żądania przez organ podatkowy lub
przez jednostkę informatyczną obsługi administracji podatkowej.

§ 4. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o
wszczęciu postępowania.

§ 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie:
1) ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane

są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość
zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie;

2) umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d § 1;
3) nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

[§ 6. W postępowaniu przed organami celnymi w sprawach dotyczących podatku od towarów
i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, w przypadku, o którym mowa
w art. 23 ust. 2 Prawa celnego, organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu
postępowania. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia
celnego.]

<§ 6. W postępowaniu przed organami celnymi w sprawach dotyczących podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, w przypadku,
o którym mowa w art. 23 ust. 3 Prawa celnego, organ celny nie wydaje
postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia postępowania
przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego.>

§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku
złożenia zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków i darowizn. W
tym przypadku za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę złożenia zeznania.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, z późn. zm.)

Art. 105.
1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie:

1) innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są
niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i
zbywaniem wierzytelności,
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1a) na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania
kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w
zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów,
pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń,

1b) innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie
niezbędnym dla:

a) wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru
skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych, obejmujących także bank,

b) zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań,
c) stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6,

1c)  instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod
statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6,

2)  na żądanie:
a) Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), pracowników Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego w zakresie, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób
upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie określonym
w tym upoważnieniu,

b) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe:
- przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w
zakresie informacji dotyczących tej osoby fizycznej,
- popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji
dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej;

c) sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy
prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy
międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o
udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową,

d) sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział
majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej
będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze
alimentacyjnym,

[e) Szefa Służby Celnej i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z
toczącą się:

- sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną
umowy zawartej z bankiem,

- sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie
działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości
prawnej, która jest posiadaczem rachunku,,]

<e) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się:

- sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną
umowy zawartej z bankiem,

- sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie
działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku>
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f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o
Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271),

g) (uchylona),
h) Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym

ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U.
z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.),

i) biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku
na podstawie zawartej z bankiem umowy,

j) (uchylona),
k) służb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i ich
posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych,

l) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie
określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

ł) komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia
postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz
wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań,

m) wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych niebędących bankami w
zakresie określonym ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych
instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385),

n) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr
153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),

o) koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego
nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze
uzupełniającym,

p) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w
art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708),

q) właściwej władzy nadzorczej, z którą Komisja Nadzoru Bankowego zawarła
porozumienie, o którym mowa w art. 131 ust. 2 lub w art. 141f ust. 3, w związku
z wykonywaniem przez tę władzę nadzoru skonsolidowanego,

r) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie określonym
ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i
Nr 245, poz. 1775),

s) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia
postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust.
4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
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< t) organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z
dnia 17 lipca 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr ..., poz. …)>

3) Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz
zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do
pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę
oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27
lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178).

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, Generalnemu
Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz powiernikowi i
jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach
zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z
2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z
2002 r. Nr 126, poz. 1070), regulują odrębne ustawy.

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do
sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych
płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy
tych rachunków.

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe
i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane
wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje
upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:
1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje

te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze
stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d
ust. 1,

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji
stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w
związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i
poręczeń.

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać biurom informacji
gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424), dane w zakresie i na warunkach
określonych w tej ustawie.

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach
powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli
umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur.

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki
przekazują dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust.
4a, do biura.

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym,
będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z
tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te
zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji
finansowych.

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i
wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.
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6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy
bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków
udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową.

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U.
z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu

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

granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za:
1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat;
2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z

zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz
współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi;

3) realizację przepisów dotyczących ceł;
4) finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i

finansowanie samorządu terytorialnego;
5) dochodzenie należności Skarbu Państwa;
6) gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich

wygranych;
7)  rachunkowość i rewizję finansową;
8) prawo dewizowe;
9) bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego;

10) kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej;
10a) koordynację kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora

finansów publicznych;
11) ceny.

3. (uchylony).
[4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor

Kontroli Skarbowej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych oraz
dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych.]

<4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb skarbowych i
naczelnicy urzędów skarbowych.>
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USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ
FUNKCJONARIUSZY POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU,
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, AGENCJI
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY
KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I
CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z późn. zm.)

USTAWA
z dnia 7 maja 1999 r.

[o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego]

<o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby
Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego>

Art. 1.
[1. Ustawa normuje odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy Policji, Straży

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego za
szkody wyrządzone przez nich, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków służbowych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji
organów lub jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych albo
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony
Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu
Wojskowego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.]

<1. Ustawa normuje odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego
Biura Antykorupcyjnego za szkody wyrządzone przez nich, wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, w mieniu Skarbu Państwa
znajdującym się w dyspozycji organu lub jednostek organizacyjnych podległych,
podporządkowanych albo nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw
wewnętrznych, do spraw finansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Sprawiedliwości, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa
Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby
Wywiadu Wojskowego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.>

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:



- 39 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

[1) funkcjonariuszu - należy przez to rozumieć: policjanta, funkcjonariusza Straży
Granicznej, funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, strażaka Państwowej Straży
Pożarnej, funkcjonariusza Służby Więziennej oraz funkcjonariusza Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura
Antykorupcyjnego,]

<1) funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć: policjanta, funkcjonariusza
Straży Granicznej, funkcjonariusza Służby Celnej, funkcjonariusza Biura
Ochrony Rządu, strażaka Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusza Służby
Więziennej, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego
oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego,>

2)  uposażeniu przysługującym funkcjonariuszowi - należy przez to rozumieć
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym należne
funkcjonariuszowi w dniu wyrządzenia szkody, a w przypadku szkody powstałej po
rozwiązaniu stosunku służbowego - należne w dniu zwolnienia ze służby.

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. O BRONI I AMUNICJI (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525,
z późn. zm.)

Art. 3.
Przepisy ustawy nie dotyczą:

[1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz
innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni
i amunicji regulują odrębne przepisy;]

<1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży
Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz innych państwowych
formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji
regulują odrębne przepisy;>

2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
przedsięwzięciami wojskowymi realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie umów i porozumień
międzynarodowych;

2a)  broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznej państw
Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
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ramach zespołów szybkiej interwencji na granicy na zasadach określonych w
rozporządzeniu (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca
2007 r. ustanawiającym mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na
granicy oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu
do tego mechanizmu i określającym uprawnienia i zadania zaproszonych
funkcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30);

3) obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie
dla obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania,
przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i
wywozu za granicę broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a
także obrotu nimi na podstawie odrębnych przepisów;

4) przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców
zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr
238, poz. 2019).

Art. 15.
1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z

interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym
prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub
mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich
przestępstw.

2. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego,
stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18
lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.

3. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru
broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i
psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że
nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że może ona
dysponować bronią.

4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 3 pkt 1
obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne
orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3. W przypadku wydania
negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym
właściwy organ Policji.
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5. W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba
posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób
wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do
niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia
wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub
psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.

[6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży
Granicznej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji
uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową.]

<6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony
Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy
innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają
przydzieloną im broń służbową.>

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w
drodze rozporządzenia:

1) zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się
osoba, o której mowa w ust. 3 i 4;

2) lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania
orzeczeń, o których mowa w ust. 3 i 4;

3) warunki i tryb:
a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych,
b) uzyskiwania i utraty uprawnień przez lekarzy i psychologów do

przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
c) kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych

oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
4) dodatkowe kwalifikacje lekarzy i psychologów przeprowadzających badania

lekarskie i psychologiczne;
5) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i

psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
6) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.

8. Koszty związane z wydaniem orzeczeń, o których mowa w ust. 3-5, ponosi osoba
poddana badaniu.

9.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanów
chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt
2-4, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń, rejestracji broni, biorąc
pod uwagę uniemożliwienie wydania pozwolenia na broń lub karty rejestracyjnej broni
pneumatycznej osobom niedającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią.
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Art. 16.
1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać

egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów
dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą
bronią.

[2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych
państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz
członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą
na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki
egzamin na podstawie odrębnych przepisów.]

<2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej,
funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i
żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego
Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie
strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na
podstawie odrębnych przepisów.>

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania i
zakres przedmiotowy egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej oraz stawki odpłatności za
egzamin. Egzamin powinien składać się z części teoretycznej, dotyczącej znajomości
przepisów w zakresie zgodnego z prawem posiadania i używania danej broni, oraz z
części praktycznej, dotyczącej umiejętności posługiwania się tą bronią, a stawki
odpłatności za egzamin powinny być zróżnicowane w zależności od celu, w jakim ma
być wydane pozwolenie na broń.

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2007 r.
Nr 111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237,
poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 8, poz. 39)

Art. 53.
§ 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby

nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie
czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może
nastąpić tylko w niniejszym kodeksie.
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§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny
w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny
określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie
należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza
pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.
Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

§ 5. Zagrożenie karne jest to zagrożenie karą przewidziane w odpowiednim przepisie tytułu
I działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego.

§ 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to
wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze.

§ 7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę
rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez
sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na
uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu
zabronionego, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej
reguły ostrożności i stopień jej naruszenia.

§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako
wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne
okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień
społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na
uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a
sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące
lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności
wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu
zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z
pobudek zasługujących na uwzględnienie.

§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje
również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w
której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna
morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

§ 10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie
kontynentalnym.

§ 11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa
polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które
zagraża Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co
najmniej dziesięciokrotności wielkiej wartości.

§ 12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w
tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby
jej użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju.
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§ 13. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo
innego.

§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie
przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza
pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

§ 16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego
przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

§ 17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego
przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie
oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie
można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu
osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu,
przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny.

§ 19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła
21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

§ 20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest
związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi
dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

§ 21. Księgami są:
1) księgi rachunkowe;
2) podatkowa księga przychodów i rozchodów;
3) ewidencja;
4) rejestr;
5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje
ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.
§ 24.  (uchylony).
§ 25.  (uchylony).
§ 26. W rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub

samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa,
należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a
należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorządu
terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji.

§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także
należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu
zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących
Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
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§ 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona
liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości
lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek
finansowy nastąpił.

§ 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to
spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że
zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi
nastąpić.

§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota
niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności
celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera
podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie
wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji".

§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające",
"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek
podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku", mają znaczenie nadane
im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.), z tym że określenie "podatek" oznacza również zaliczkę na
podatek, ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu
państwa o podobnym charakterze daninowym; określenie "podatnik" oznacza również
osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetu
państwa o podobnym charakterze daninowym.

§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot
zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a.

§ 30b. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "pośredni odbiorca" ma znaczenie nadane w
ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

§ 30c.  Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "informacja podsumowująca" ma znaczenie
nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
54, poz. 535, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).

§ 30d.  Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dostawa wewnątrzwspólnotowa", "eksport",
"import", "legalizacyjne znaki akcyzy", "nabycie wewnątrzwspólnotowe", "procedura
zawieszenia poboru akcyzy", "skład podatkowy", "przedpłata akcyzy", "uszkodzone
znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki akcyzy" mają
znaczenie nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

§ 31. Kontrola skarbowa jest to kontrola określona w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o
kontroli skarbowej.

[§ 31a. Czynności kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego są to czynności
określone w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.]

<§ 31a. Czynności kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego są to
czynności określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr ...,
poz. ...).>

§ 32. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola
celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny",
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"pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "skład
wolnocłowy", "stawka celna", "wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie
celne", mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12
października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302
z 19.10.1992), ostatnio zmienionym aktem dotyczącym warunków przystąpienia
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach
stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003) oraz w
rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym
przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionym
rozporządzeniem nr 1335/2003/WE z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniającym
rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.7.2003). Określenie "należność celna" oznacza odpowiednio
"należności przywozowe" i "należności wywozowe" w rozumieniu Wspólnotowego
Kodeksu Celnego.

§ 33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza
odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w
ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w
odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie
jak środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz
wywozu, a także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą,
ustanowione przez właściwy organ administracji państwowej.

§ 33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar
wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu
zabronionego rozumie się wartość celną towaru.

§ 34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: "działalność kantorowa",
"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego
inwestowania", "kontrola", "kraj", "kraje trzecie", "krajowe środki płatnicze",
"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z
zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości
dewizowe", "waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze",
"zezwolenie dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. -
Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.).

§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: "gra bingo fantowe", "gra
losowa", "gra na automacie", "gra na automacie o niskich wygranych", "loteria
audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria promocyjna", "zakłady wzajemne",
"zezwolenie", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i
zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową; przepisy Kodeksu karnego
skarbowego dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił
zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
członków ich personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

§ 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
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1) urząd skarbowy;
2) inspektor kontroli skarbowej;
3) urząd celny.

§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
1) Straż Graniczna;
2) Policja;
3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) Żandarmeria Wojskowa;
5) Centralne Biuro Antykorupcyjne.

§ 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest to:
1) miejscowo właściwa izba celna - w sprawach należących do właściwości urzędu

celnego;
2) miejscowo właściwa izba skarbowa - w sprawach należących do właściwości

urzędu skarbowego, a jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzi inspektor
kontroli skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli postanowienie lub
zarządzenie wydał finansowy organ nadrzędny określony w pkt 1 i 2.

§ 39a. Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego
określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym organem
postępowania przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator wojskowy.

§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ
prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w
tym charakterze.

§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w
postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w
tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi.

Art. 107a.
[§ 1. Kto urządza lub prowadzi gry podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu bez

urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zabezpieczeń,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności
do lat 2, albo obu tym karom łącznie.]

<§ 1. Kto urządza lub prowadzi gry lub zakłady wzajemne bez wymaganego
urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności
do lat 2, albo obu tym karom łącznie.>

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
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Art. 133.
§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą:

[1) urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
określone w art. 63-75, art. 85-96 § 1 i art. 106h oraz w sprawach ujawnionych w
zakresie swojego działania przez urzędy celne z art. 106e, 106f i 106k, a także w
sprawach w zakresie swojego działania z art. 54, 56, art. 57 § 1, art. 76, 80, 83, art.
84 § 1, art. 107, 107a oraz art. 109-111 § 1;]

<1) urząd celny – w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
określone w art. 63-75, art. 85-96 § 1, art. 106h i art. 107–111 § 1 oraz w
sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy celne z art.
106e, 106f i 106k, a także w sprawach w zakresie swojego działania z art. 54,
56, art. 57 § 1, art. 60, 61, 76, 80, 83 oraz art. 84 § 1;>

2) urząd skarbowy - w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe;

3) inspektor kontroli skarbowej - w sprawach ujawnionych w zakresie działania
kontroli skarbowej.

§ 2. Organy, o których mowa w § 1, mogą wszcząć postępowanie przygotowawcze w
sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe nienależące do ich
właściwości; po zabezpieczeniu dowodów przekazują sprawę do dalszego prowadzenia
właściwemu organowi.

Art. 150.
§ 1. Określone w Kodeksie postępowania karnego obowiązki i uprawnienia Policji, z

wyjątkiem art. 214 § 6 i art. 663, dotyczą także innych organów dochodzenia.
§ 2. W razie potrzeby inny niż Policja organ dochodzenia może zwrócić się do Policji z

wnioskiem o udzielenie pomocy przy dokonaniu czynności procesowej.
[§ 3. Czynności, o których mowa w art. 75 § 2 oraz art. 285 § 2 Kodeksu postępowania

karnego, są dokonywane przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię Wojskową, a gdy
postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez finansowy organ postępowania
przygotowawczego - przez Policję na żądanie tego organu.

§ 4. Oprócz Policji czynność, o której mowa w art. 244 § 1 Kodeksu postępowania karnego,
może być dokonana także przez Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię Wojskową.]

<§ 3. Czynności, o których mowa w art. 75 § 2 oraz art. 285 § 2 Kodeksu postępowania
karnego, są dokonywane przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną, Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub
Żandarmerię Wojskową, a gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest
przez finansowy organ postępowania przygotowawczego – przez Policję na żądanie
tego organu.

§ 4. Oprócz Policji czynność, o której mowa w art. 244 § 1 Kodeksu postępowania
karnego, może być dokonana także przez Straż Graniczną, Służbę Celną, Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub
Żandarmerię Wojskową.>
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USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM (Dz. U. z 2008 r.
Nr 50, poz. 292 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432)

Art. 6.
1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w

Rejestrze, przysługuje:
1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów;
3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów;
4) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w

związku z prowadzonym postępowaniem;
5) Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi

postępowaniami;
6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania

przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności
sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym
postępowaniem;

[7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla
wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;]

<7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim
jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w
ustawie,>

7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego
ustawowych zadań;

7b) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego
przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru
sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

8) organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o
przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w
sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w
zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;

9) organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym
organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione
potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie;

10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z
przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw
publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska,
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności
gospodarczej;

11) władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej,
a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności;
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12) organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie
nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku,
gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie
fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia
otrzymania zapytania.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w
Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych.

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2005 r.
Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.)

Art. 55a.
Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji
stanowiących taką tajemnicę:

1) w zawiadomieniu o przestępstwie lub w załączonych do niego dokumentach;
[2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum

Informacji Kryminalnych, organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej - w
zakresie, trybie i na warunkach określonych w odrębnych ustawach;]

<2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom Służby
Celnej lub organom kontroli skarbowej – w zakresie, trybie i na warunkach
określonych w odrębnych ustawach;>

3) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela do publicznej wiadomości w
zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji, także w sprawach
indywidualnych, na podstawie których są wydawane decyzje administracyjne - jeżeli
ze względu na interes rynku towarowego Komisja uznała przekazanie takiej
informacji za uzasadnione;

4) w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych
określonych w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie;

5) za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy.

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn.
zm.)

Art. 21.
1. Kontrolę wypełniania przez instytucje obowiązane, z wyłączeniem Narodowego Banku

Polskiego, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, sprawuje Generalny Inspektor.
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2. Kontrolę przeprowadzają pisemnie upoważnieni przez Generalnego Inspektora
pracownicy jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, zwani dalej "kontrolerami", po
okazaniu legitymacji służbowej kontrolera, zwanej dalej "legitymacją kontrolera", i
pisemnego upoważnienia.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, realizują również w ramach sprawowanego nadzoru lub
kontroli, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach:
1) Prezes Narodowego Banku Polskiego - w odniesieniu do podmiotów prowadzących

działalność kantorową;
2) Komisja Nadzoru Finansowego;
[3) minister właściwy do spraw finansów publicznych - w odniesieniu do podmiotów

urządzających i prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach
oraz gry na automatach o niskich wygranych;]

<3) właściwi naczelnicy urzędów celnych w stosunku do podmiotów urządzających i
prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach oraz gry na
automatach o niskich wygranych;>

4) prezesi sądów apelacyjnych - w odniesieniu do notariuszy;
5) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;
6) właściwi wojewodowie lub starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń;
7) organy kontroli skarbowej.

3a. Nakładanie kar pieniężnych w związku z naruszeniami stwierdzonymi w wyniku kontroli,
o której mowa w ust. 3, należy do właściwości Generalnego Inspektora.

3b. Podmioty wymienione w ust. 3 przekazują Generalnemu Inspektorowi plany kontroli w
terminie dwóch tygodni od ich sporządzenia.

4. Pisemna informacja o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 3, w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy, jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi w terminie 14 dni od
jej zakończenia.

4a. Generalny Inspektor może zwrócić się do podmiotów wymienionych w ust. 3
o przekazanie potwierdzonych kopii dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia,
wzór legitymacji kontrolera oraz ustala zasady jej wydawania i wymiany.

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. – PRAWO ATOMOWE (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
276, z 2008 r. Nr 93, poz. 583, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Art. 62i.
[Prezes Agencji niezwłocznie informuje Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra
właściwego do spraw finansów publicznych o:]
<Prezes Agencji niezwłocznie informuje Komendanta Głównego Straży Granicznej i
Szefa Służby Celnej o:>

1) wydaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 62c ust. 1:
2) wydaniu zgody, o której mowa w art. 62d ust. 1;
3) podjęciu decyzji, o której mowa w art. 62h ust. 1.
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USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z
późn. zm.)

Art. 144.
1. Z uiszczania należności zwolnione są:

1) łodzie sportowo-turystyczne i inne małe statki (do 15 ton nośności lub służące do
przewozu nie więcej niż 12 pasażerów); zwolnienie nie dotyczy należności za
korzystanie ze śluz lub pochylni;

2) statki jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych
zlokalizowanych na wodach oraz jednostek państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej;

[3) statki jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw
wewnętrznych oraz jednostek ratowniczych;]

<3) statki jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw
wewnętrznych, Służby Celnej oraz jednostek ratowniczych;>

4) statki urzędów żeglugi śródlądowej;
5) statki Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej;
6) statki urzędów morskich;
7) promy leżące w ciągach dróg publicznych.

2. Od uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
ogólnokształcących i zawodowych oraz od studentów szkół wyższych należności za
śluzowanie obniża się o połowę.

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn.
zm.)

Art. 2.
1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców i jednostek naukowych, z wyłączeniem

jednostek naukowych będących jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej albo Policji.

2. Przepisy ustawy stosuje się także do osób zagranicznych i przedsiębiorców zagranicznych
w zakresie przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego.

[3. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych,
przechowywanych, przemieszczanych i używanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro
Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Policję, Służbę Więzienną, Straż Graniczną oraz
przez armie obcych państw przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
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<3. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych,
przechowywanych, przemieszczanych i używanych przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję
Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Policję, Służbę Więzienną,
Straż Graniczną, Służbę Celną oraz przez armie obcych państw przebywające na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>

USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. – PRAWO POCZTOWE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Art. 41.
1. Operatorzy są obowiązani do wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa

państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na warunkach
określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych.

[2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje nieodpłatne zapewnienie przez operatora,
w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i
organizacyjnych możliwości wykonywania przez prokuraturę, sądy, organy kontroli
skarbowej, a także uprawnione jednostki podległe Ministrowi Sprawiedliwości,
Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego
ich zadań określonych odrębnymi przepisami, począwszy od dnia rozpoczęcia
działalności pocztowej. Na wniosek zainteresowanego operatora Prezes UKE może
odroczyć termin rozpoczęcia wykonywania powyższego obowiązku.]

<2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje nieodpłatne zapewnienie przez
operatora, w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej,
technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez prokuraturę, sądy,
organy kontroli skarbowej, organy Służby Celnej, a także uprawnione jednostki
podległe Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego ich zadań
określonych odrębnymi przepisami, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności
pocztowej. Na wniosek zainteresowanego operatora Prezes UKE może odroczyć
termin rozpoczęcia wykonywania powyższego obowiązku.>

3. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości,
Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych,
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
określi, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których Prezes UKE może odroczyć termin rozpoczęcia wykonywania
obowiązku, o którym mowa w ust. 2, oraz maksymalne terminy odroczeń,
uwzględniając rodzaj i zakres działalności pocztowej wykonywanej przez operatora;

2) szczegółowe warunki i sposób wypełniania obowiązków, o których mowa w ust. 1,
mając na względzie, aby wykonywanie powyższych obowiązków w jak
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najmniejszym stopniu zakłócało funkcjonowanie przedsiębiorstwa operatora,
kierując się zasadą osiągnięcia celu przy jak najniższych nakładach.

USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. O RYBOŁÓWSTWIE (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r.
Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1660, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 92, poz. 753)

Art. 56.
1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie sprawują okręgowi inspektorzy

rybołówstwa morskiego za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego,
zwanych dalej "inspektorami".

[2. Inspektorzy przy wykonywaniu swoich czynności współdziałają z organami Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Celnej, Inspekcji
Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz z
terenowymi organami administracji morskiej.]

<2. Inspektorzy przy wykonywaniu swoich czynności współdziałają z organami
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji
Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Służby
Celnej oraz z terenowymi organami administracji morskiej.>

3.  (uchylony).

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz.
2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355)

[Art. 6.
Uprawnienia organów celnych do wykonywania czynności w ramach dozoru celnego
(kontrola celna) oraz zakres tych czynności określa ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie
Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm.).]

<Art. 6.
Czynności w ramach dozoru celnego (kontrola celna) oraz zakres tych czynności określa
ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr...., poz. ....).>

Art. 13a.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i tryb postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów
na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze
względu na ich końcowe przeznaczenie, o którym mowa w art. 296 ust. 4 Rozporządzenia
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Wykonawczego, mając na względzie specyfikę działań i czynności podejmowanych przez
organy celne w celu zapewnienia prawidłowego obrotu towarami, a także gospodarcze
potrzeby przedsiębiorców.

<Art. 13b.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwym

ministrem może upoważnić, w drodze rozporządzenia, inne organy administracji
państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych określając
szczegółowy zakres upoważnienia tych organów oraz miejsca, w których wykonują
one zadania organów celnych.

2. Organom administracji państwowej przy wykonywaniu zadań, o których mowa w
ust. 1, przysługują prawa i obowiązki organów celnych.>

Art. 19.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, w tym dokonywane z
wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dokumenty, które mogą być
wykorzystywane w charakterze zgłoszenia celnego, oraz dokumenty dołączane do
zgłoszenia celnego. W rozporządzeniu należy w szczególności określić rodzaje i wzory
dokumentów, które mogą być wykorzystywane w charakterze zgłoszenia celnego, sposób
dokonywania zgłoszeń celnych dokonywanych z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego oraz wymogi dotyczące dokumentów dołączanych do zgłoszenia
celnego. Rozporządzenie powinno uwzględniać różne formy dokonywania zgłoszenia
celnego.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przedstawiania towarów i dokonywania
zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym. Rozporządzenie powinno uwzględniać
specyfikę obrotu pocztowego oraz przepisy wspólnotowego prawa celnego w tym
zakresie.

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wprowadzania na obszar celny
Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia
celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych
oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych
resortu spraw wewnętrznych i administracji, mając na uwadze prawidłową
realizację obrotu towarowego oraz uproszczenie formalności celnych przed
organami celnymi.>

Art. 69.
1. W postępowaniu celnym organami właściwymi są:

1) naczelnik urzędu celnego - jako organ pierwszej instancji;
2) dyrektor izby celnej - jako:

a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celnego,
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b) organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego
oraz przepisach odrębnych,

c) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

[3) minister właściwy do spraw finansów publicznych - jako:
a) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji

ostatecznej dyrektora izby celnej,
b) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji

oraz decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 2.]
<3) Szef Służby Celnej – jako organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w art.

70 ust. 2;>
<4) minister właściwy do spraw finansów publicznych – jako:

a) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia z urzędu nieważności
decyzji ostatecznej dyrektora izby celnej,

b) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej
instancji.>

2. Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze.

Art. 70.
1.  Dyrektor izby celnej jest właściwy w sprawach, o których mowa w:

1) art. 5a, art. 76 - z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 278 ust. 3 lit. c
Rozporządzenia Wykonawczego, art. 94 ust. 2 lit. b i ust. 4, art. 167 ust. 3, art. 172,
art. 191, art. 224 i art. 229 Wspólnotowego Kodeksu Celnego;

2) art. 14a, art. 14l, art. 14m, art. 253h, art. 292 ust. 5, art. 313b, art. 324a, art. 324d, art.
324e, art. 372 ust. 1 lit. a, d, e i g, art. 403 ust. 1, art. 454a, art. 500 i art. 804
Rozporządzenia Wykonawczego;

[3) art. 18 - z wyjątkiem wyznaczenia lub uznania miejsca w celu jednorazowego
dokonania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, i art. 65 ust. 2.]

<3) art. 18 - z wyjątkiem wyznaczenia lub uznania miejsca w celu jednorazowego
dokonania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, art. 65 ust. 2 i
art. 96 ust. 1 pkt 4-6.>

2. Dyrektor lub dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych są właściwi w sprawach dotyczących:

1) pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;
2) wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru;
3) prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu

osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i
zawieszenia w działalności agenta celnego;

4) wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy

dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw, o których
mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może
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prowadzić wyznaczony dyrektor izby celnej, uwzględniając potrzebę sprawnego
wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może
wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw
innych niż określone w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres
spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby celnej, uwzględniając potrzebę
sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania.

Art. 73.
1. Do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 oraz

działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z uwzględnieniem
zmian wynikających z przepisów prawa celnego.

2. Do wydawania zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

<Art. 73a.
1. Osoby określone w art. 41 ust. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2

lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, posługują się
przed organami celnymi do celów identyfikacji numerem EORI, o którym mowa w
art. 1 pkt 16 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe wymogi związane z nadawaniem numeru EORI
podmiotom, których działalność objęta przepisami prawa celnego wymaga
posługiwania się tym numerem. W rozporządzeniu należy uwzględnić w
szczególności wzory stosowanych formularzy oraz tryb i warunki nadawania
podmiotom numerów EORI.>

Art. 95.
Pozwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa celnego nie podlegają opłacie
skarbowej oraz innym opłatom o charakterze publicznoprawnym.

<Art. 95a.
Postępowania określonego w tym rozdziale nie stosuje się w przypadku postępowań, do
których ma zastosowanie rozdział 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o Służbie Celnej.>

Art. 96.
[1. W zakresie przewidzianym dla organów celnych postępowanie z towarami objętymi

Wspólną Polityką Rolną obejmuje czynności związane z przywozem towarów na obszar
celny Wspólnoty i wywozem towarów z tego obszaru oraz:

1) sprawdzanie i potwierdzanie pozwoleń na przywóz lub wywóz oraz certyfikatów
przywozowych;

2) przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie wniosków o refundację;
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3) pobór i badania laboratoryjne próbek towarów;
4) zatwierdzanie magazynów żywnościowych;
5) zatwierdzanie miejsc, w których towary mogą być przetwarzane lub składowane w

ramach prefinansowania;
6) kontrolę zakładów produkcyjnych w zakresie dostosowania możliwości wytwórczych

producenta do zgłoszonej i zarejestrowanej receptury, spełnienia parametrów
wytwarzanego towaru, wynikających z receptury oraz weryfikacja receptur;

7) inne czynności wynikające z przepisów wspólnotowych regulujących Wspólną
Politykę Rolną.]

<1. W zakresie przewidzianym dla organów celnych postępowanie z towarami
objętymi Wspólną Polityką Rolną obejmuje czynności związane z przywozem
towarów na obszar celny Wspólnoty i wywozem towarów z tego obszaru oraz:

1) sprawdzanie i saldowanie pozwoleń na przywóz lub wywóz oraz świadectw IP, o
których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/2001 z dnia
19 lipca 2001 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 3448/93 w odniesieniu do obejmowanych pewnych ilości niektórych
produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską ustaleniami dotyczącymi
uszlachetniania czynnego bez uprzedniego badania warunków gospodarczych
(Dz. Urz. UE L 196 z 20.07.2001, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 33, str. 126, z późn. zm.);

2) przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie wniosków o refundację;
3) pobór i badania laboratoryjne próbek towarów;
4) wydawanie pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych;
5) wydawanie pozwoleń na stosowanie procedury planowej;
6) uznawanie miejsc załadunku dla potrzeb odpraw towarów wywożonych z

wnioskiem o refundację;
7) wykonywanie czynności dozoru i kontroli celnej w miejscach, w których towary

objęte refundacją są składowane lub przetwarzane przed ich wywozem;
8) inne czynności wynikające z przepisów wspólnotowych regulujących Wspólną

Politykę Rolną.>
2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy dotyczące przywozu

towarów na obszar celny Wspólnoty i wywozu towarów z tego obszaru oraz
wykonywania czynności kontroli celnej stosuje się odpowiednio.

3. Czynności w ramach postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną w
zakresie przewidzianym dla organów celnych są realizowane we współpracy z właściwą
agencją płatniczą, ustanowioną 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. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386).

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób
współpracy organów celnych z agencją płatniczą przy wykonywaniu zadań wynikających
z przepisów wspólnotowych regulujących Wspólną Politykę Rolną, uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań.
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[5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, dokumenty
stosowane w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasady
postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych.
Rozporządzenie powinno określać, w szczególności, wzory i zasady stosowania
dokumentów wykorzystywanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną,
warunki i tryb zatwierdzania magazynów żywnościowych, miejsc przetwarzania lub
składowania towarów w ramach prefinansowania, kontroli zakładów produkcyjnych w
zakresie receptur oraz weryfikacji receptur, mając na uwadze konieczność zapewnienia
właściwego dozoru i kontroli celnej towarów objętych Wspólną Polityką Rolną oraz
prawidłowego wykonania zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących
Wspólną Politykę Rolną.]

<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rynków rolnych, może określić, w drodze rozporządzenia,
dokumenty stosowane w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz
szczegółowe warunki i tryb postępowania z tymi towarami, w zakresie
przewidzianym dla organów celnych, mając na uwadze zapewnienie właściwego
dozoru i kontroli celnej oraz wykonywania zadań wynikających z przepisów
wspólnotowych regulujących Wspólną Politykę Rolną. Rozporządzenie powinno
określać w szczególności wzory i szczegółowy sposób stosowania dokumentów,
szczegółowe warunki i tryb wydawania pozwoleń na prowadzenie magazynów
żywnościowych i stosowanie procedury planowej oraz szczegółowe warunki i tryb
uznawania miejsc uznanych dla potrzeb załadunku.>

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z późn. zm.)

Art. 282.
1. W związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja,

jej upoważnieni przedstawiciele oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do
informacji poufnych oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową będących w
posiadaniu podmiotów zobowiązanych do zachowania tej tajemnicy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje uzyskane przez Komisję zgodnie z
art. 283 mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania ustawowo określonych
zadań Komisji, w szczególności mogą stanowić dowód w postępowaniu
administracyjnym prowadzonym przez Komisję.

3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji
stanowiących taką tajemnicę:

1) za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy;
2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w

uzupełnieniu do zawiadomienia;
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[3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum
Informacji Kryminalnych, organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej - w
zakresie, trybie i na warunkach określonych w odrębnych ustawach;]

<3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom Służby
Celnej lub organom kontroli skarbowej – w zakresie, trybie i na warunkach
określonych w odrębnych ustawach;>

3a)  przez towarzystwo lub spółkę zarządzającą:
a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu
finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719), zwanej dalej "ustawą o nadzorze
uzupełniającym",

b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze

uzupełniającym
- w wykonaniu obowiązków określonych tą ustawą;

4)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym, z zastrzeżeniem lit. b, treści

podjętych uchwał i decyzji, także w sprawach indywidualnych, na podstawie
których wydawane są decyzje administracyjne - jeżeli ze względu na interes
uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów
wartościowych Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione,

b) do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której
mowa w art. 58 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa pozostającego w związku z działalnością funduszu inwestycyjnego
- w przypadku gdy wymaga tego ochrona inwestorów przed poniesieniem
uszczerbku majątkowego na rynku papierów wartościowych lub towarów
giełdowych;

5) w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych
określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie, lub w przepisach wykonawczych do ustawy o rachunkowości.

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)

Art. 84a.
Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie stosuje się wobec
działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym:

[1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o
Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.);]
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<1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009
r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr ..., poz. ...);>

2) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), ustawy z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570), ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej
kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.), ustawy z dnia 10
grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145,
z 2006 r. Nr 17, poz. 127 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916), ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z późn. zm.),
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045
oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 899);

3) kontrolą administracji rybołówstwa, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o
rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125);

4) kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w
urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, na
podstawie przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną dokonywaną na
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z
2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505);

[5) kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających
oraz towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o
Służbie Celnej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.);]

<5) kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich
korzystających oraz towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o Służbie Celnej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn.
zm.);>

6) zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz.
25, z późn. zm.);

7) sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (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 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.
U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz.
1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 78, poz. 659)

Art. 150.
1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji

stanowiących taką tajemnicę:
1) bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z
zastrzeżeniem ust. 2;

2) w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w
uzupełnieniu do zawiadomienia;

3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1203);

4) Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej lub osobom przez niego
upoważnionym - w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;

5) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;

[6) organom podatkowym - na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w
zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań;]

<6) organom podatkowym i organom Służby Celnej – na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych
zadań;>

7)  przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego
podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie
niezbędnym do wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem;

8) przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze:
a) w przypadku określonym w art. 54 i art. 152,
b) w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o

udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r.
Nr 68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203);

9) przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub
przez zagraniczną firmę inwestycyjną:

a) podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu
finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719), zwanej dalej "ustawą o nadzorze
uzupełniającym",
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b) koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym,
c) koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze

uzupełniającym
- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym;

10) przez Krajowy Depozyt, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską
oraz banki powiernicze - w zakresie określonym w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

11) przez uczestników Krajowego Depozytu spółce publicznej, w przypadku określonym
w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej;

12) między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim
a:

a) podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych domu
maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku prowadzącego
rachunki papierów wartościowych lub podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych zagranicznej firmy inwestycyjnej,

b) sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo
likwidatorem domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską,
banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub organem
odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej

- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez
Komisję lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do
skutecznego prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą
upadłości lub prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych
przepisami o rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych
domów maklerskich, banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych;

13) Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego
ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i
zarządzaniem systemem rekompensat;

14) przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela:
a) do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i

decyzji, także w sprawach indywidualnych, na podstawie których wydawane są
decyzje administracyjne - jeżeli ze względu na interes rynku papierów
wartościowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności funduszy
inwestycyjnych Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione,

b) do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy o nadzorze,

c) w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5
ustawy o nadzorze,

d) w wykonaniu porozumień, o których mowa w art. 20 i art. 23 ustawy o
nadzorze,

e) w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1 ustawy o nadzorze i
w art. 96 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej;

15) przez Komisję:
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a) giełdowej izbie rozrachunkowej działającej na podstawie ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, w zakresie przeprowadzania
rozliczeń transakcji, których przedmiotem są maklerskie instrumenty finansowe
- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania ustawowych zadań tej izby,
w szczególności związanych z zapewnieniem prawidłowości wywiązywania się
członków izby z zobowiązań wynikających z tych transakcji,

b) Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w
celu realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie
polityki pieniężnej oraz nadzoru nad systemem płatności;

16) w przypadkach określonych w art. 40 i art. 89 ust. 4.
2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy

informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20
ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o
którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec
osób, których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób
reprezentujących Komisję oraz pracowników urzędu Komisji, którym informacje te są
przekazywane w związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie
nadzoru.

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz.U. z 2009 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 98, poz. 819)

Art. 84.
1. Wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia:

1) na prowadzenie składu podatkowego,
2) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec,
3) na nabycie wyrobów akcyzowych jako niezarejestrowany handlowiec,
4) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
5) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
6) wyprowadzenia

- następuje w drodze decyzji.
<1a. Do postępowań w sprawach zezwoleń, o których mowa w ust. 1, do których stosuje

się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr ...,
poz. ...) w zakresie postępowania audytowego, nie stosuje się art. 6.>

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób wydawania oraz cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 1;
2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, a także sposób

dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego
zezwolenia.
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3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym
mowa w ust. 2, uwzględni:

1) potrzebę uzyskania dostatecznych informacji o podatniku, w szczególności
wpływających na określenie zabezpieczenia akcyzowego i potrzebę prawidłowego
działania podmiotu;

2) konieczność zapewnienia swobody przepływu wyrobów akcyzowych.


