
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 marca 2010 r.

o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 818)

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) terytorium państwa trzeciego - terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty;
3) Wspólnotowy Kodeks Celny - rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12

października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L
302 z 19.10.1992), ostatnio zmienione 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);

4) Rozporządzenie Wykonawcze - rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2
lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z
11.10.1993), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1335/2003 z
dnia 25 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (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);

[5) Rozporządzenie ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych -
rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. dotyczące
ustanowienia wspólnotowego systemu zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z
23.4.1983), ostatnio zmienione 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. WE L 236 z 23.9.2003).]

<5) Rozporządzenie ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych –
rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.
ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz.
Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>
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Art. 37.
[1. Zwolnione od należności przywozowych są paliwa, smary i inne materiały

eksploatacyjne niezbędne do funkcjonowania środków transportu, innych niż wymienione
w art. 112 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień
celnych, przewożone w tych środkach transportu, wykorzystywane do ich napędu lub
działania instalacji, w które są wyposażone.]

<1. Zwolnione od należności przywozowych są paliwa, smary i inne materiały
eksploatacyjne niezbędne do funkcjonowania środków transportu, innych niż
wymienione w art. 107 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy
system zwolnień celnych, przewożone w tych środkach transportu, wykorzystywane
do ich napędu lub działania instalacji, w które są wyposażone.>

2. Towary, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystywane w innych środkach
transportu niż ten, w którym zostały przywiezione, ani nie mogą zostać usunięte z tego
środka transportu, chyba że jest to konieczne ze względu na jego naprawę, oraz nie mogą
zostać odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.

3. W przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2, powstaje dług celny.
Wysokość długu celnego określa się według stanu i wartości celnej towaru w dniu
naruszenia warunku i według stawek celnych obowiązujących w tym dniu. Jeżeli nie
można ustalić daty odstąpienia towaru, art. 214 Wspólnotowego Kodeksu Celnego
stosuje się odpowiednio.

Art. 38.
[1. Zwolnione od należności przywozowych są środki spożywcze oraz zapasy pokładowe

przywożone w innych niż wymienione w art. 112 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych środkach transportu,
użytkowanych w celach zarobkowych, przeznaczone do konsumpcji lub jednorazowego
zużycia przez załogę lub pasażerów w tych środkach transportu w czasie rejsu lub
podróży, jeżeli tego rodzaju usługa jest normalną praktyką.]

<1. Zwolnione od należności przywozowych są środki spożywcze oraz zapasy
pokładowe przywożone w innych niż wymienione w art. 107 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych środkach
transportu, użytkowanych w celach zarobkowych, przeznaczone do konsumpcji lub
jednorazowego zużycia przez załogę lub pasażerów w tych środkach transportu w
czasie rejsu lub podróży, jeżeli tego rodzaju usługa jest normalną praktyką.>

2. W przypadku sprzedaży podróżnym towarów, o których mowa w ust. 1, opakowania
towarów muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację poza środkiem
transportu.

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do alkoholu i napojów alkoholowych z
pozycji 2208 Taryfy celnej oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych przewożonych w
wagonach restauracyjnych kolejowych środków transportu.

[Art. 43.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw nauki, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw
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finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek i organizacji
uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w
art. 51 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych,
mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te jednostki i organizacje.

Art. 44.
Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz
prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie
badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych,
o których mowa w art. 52 ust. 2 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy
system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te
instytucje.

Art. 45.
Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych
instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań
naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o
których mowa w art. 60 ust. 2 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy
system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te
instytucje.

Art. 46.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki,
ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i laboratoriów
uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w
art. 62 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając
na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje i laboratoria.

Art. 47.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki,
ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i innych jednostek
służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze
zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 63a ust. 1 Rozporządzenia
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W wykazie mogą być umieszczone
tylko jednostki, które gwarantują wykorzystanie zwolnionych od należności przywozowych
towarów zgodnie z przeznaczeniem.

Art. 48.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do
produkcji produktów leczniczych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności
przywozowych, o których mowa w art. 63c Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy
system zwolnień celnych. W wykazie mogą być umieszczone tylko instytucje, które
wykorzystują substancje posiadające atest Światowej Organizacji Zdrowia w celu kontroli
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jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych oraz gwarantują
wykorzystanie zwolnionych od należności przywozowych towarów zgodnie z przeznaczeniem.

Art. 49.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie
muszą spełniać instytucje i organizacje, o których mowa w art. 65 ust. 1 Rozporządzenia
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Art. 50.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie
muszą spełniać instytucje i organizacje, o których mowa w art. 71 tiret drugie oraz w art. 72
ust. 1 tiret drugie Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.]

<Art. 43.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania,
ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze
zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 43 lit. b
Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na
uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te jednostki i organizacje.

Art. 44.
Minister właściwy do spraw nauki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest
nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze
zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 44 ust. 2 lit. b
Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na
uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje.

Art. 45.
Minister właściwy do spraw nauki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz
prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub
prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od
należności przywozowych, o których mowa w art. 53 ust. 2 lit. b Rozporządzenia
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj
działalności prowadzonej przez te instytucje.

Art. 46.
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i
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laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych,
o których mowa w art. 55 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system
zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje i
laboratoria.

Art. 47.
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i
innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych
uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których
mowa w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień
celnych. W wykazie mogą być umieszczone tylko jednostki, które gwarantują
wykorzystanie zwolnionych od należności przywozowych towarów zgodnie z
przeznaczeniem.

Art. 48.
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w
drodze rozporządzenia, wykaz instytucji powołanych do kontroli jakości surowców
używanych do produkcji produktów leczniczych, uprawnionych do korzystania ze
zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 59 Rozporządzenia
ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W wykazie mogą być
umieszczone tylko instytucje, które wykorzystują substancje posiadające atest
Światowej Organizacji Zdrowia w celu kontroli jakości surowców używanych do
produkcji produktów leczniczych oraz gwarantują wykorzystanie zwolnionych od
należności przywozowych towarów zgodnie z przeznaczeniem.

Art. 49.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze
rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje, o których mowa
w art. 61 ust. 1 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Art. 50.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze
rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje, o których mowa
w art. 67 ust. 1 lit. b oraz w art. 68 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego
wspólnotowy system zwolnień celnych.>
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USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. O GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA

I WYZNANIA (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.)

Art. 13.
1. Majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych podlegają ogólnie

obowiązującym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w odrębnych
ustawach.

2. Osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od
opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym
zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez
przepisy podatkowe.

3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków

wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione
od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w
roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe,
kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację
zabytków oraz na inwestycje sakralne i inwestycje kościelne, których przedmiotem są
punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych
obiektów.

6. Osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od
opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski, od nieruchomości
lub ich części, stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie
innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na
wykonywanie działalności gospodarczej.

[7. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla osób prawnych kościołów i
innych związków wyznaniowych, w granicach i na warunkach określonych w
rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym wspólnotowy
system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]

<7. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla osób prawnych kościołów i
innych związków wyznaniowych, w granicach i na warunkach określonych w
rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.
ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz.
Urz. UE L 342 z 10.12.2009, str. 23).>
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USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn.

zm.)

[Art. 56.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]

<Art. 56.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>

USTAWA z dnia 4 lipca 1991 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO POLSKIEGO

AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z

późn. zm.)

[Art. 41.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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
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dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 236 z
23.9.2003).

<Art. 41.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>

USTAWA z dnia 13 maja 1994 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr

73, poz. 323, z późn. zm.)

[Art. 35.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]

<Art. 35.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>
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USTAWA z dnia 13 maja 1994 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr

73, poz. 324, z późn. zm.)

[Art. 20.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]

<Art. 20.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U.

Nr 97, poz. 479, z późn. zm.)

[Art. 30.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]
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<Art. 30.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 97, poz.

480, z późn. zm.)

[Art. 34.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]

<Art. 34.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>
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USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr

97, poz. 481, z późn. zm.)

[Art. 29.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]

<Art. 29.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

POLSKOKATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 97, poz. 482,

z późn. zm.)

[Art. 28.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]
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<Art. 28.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla kościelnych osób prawnych, w
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>

USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO GMIN

WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 41,

poz. 251, z późn. zm.)

[Art. 26.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla Związku Gmin lub tworzących go gmin żydowskich, w
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca
1983 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z
23.4.1983), 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. WE L 236 z 23.9.2003).]

<Art. 26.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla Związku Gmin lub tworzących
go gmin żydowskich, w granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady
(WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system
zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>
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USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO MARIAWITÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 41,

poz. 252, z późn. zm.)

[Art. 25.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla Kościoła i jego osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]

<Art. 25.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla Kościoła i jego osób prawnych,
w granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>

USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U.

Nr 41, poz. 253, z późn. zm.)

[Art. 27.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla Kościoła i jego osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]
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<Art. 27.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla Kościoła i jego osób prawnych,
w granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>

USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

ZIELONOŚWIĄTKOWEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 41, poz. 254,

z późn. zm.)

[Art. 30.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele charytatywno-
opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kulturalnym przeznaczone
na cele kultu, przywożone dla Kościoła i jego osób prawnych, w granicach i na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym
wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), 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. WE L 236 z
23.9.2003).]

<Art. 30.
Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele
charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze
kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla Kościoła i jego osób prawnych,
w granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z
dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja
ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).>


