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Art. 19. 1. W razie wystąpienia strat znaków akcyzy 
w procesie oznaczania wyrobów tymi znakami, producentom 
przysługuje odpowiednio zwrot wpłaconych zaliczek, należ
ności lub prawo do otrzymania w zamian nowych znaków 
w granicach dopuszczalnej normy strat. pod warunkiem 
przedstawienia protokołu, o którym mowa wart. 13 ust. 2, 
oraz zwrotu uszkodzonych znaków. 

2. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych 
w procesie oznaczania w stosunku do łącznej liczby znaków 
wykorzystanych w ciągu miesiąca do oznaczenia wyrobów. 

Art. 20. 1. Kto sprowadza z zagranicy, zbywa lub 
w jakikolwiek inny sposób wprowadza do obrotu wyroby 
objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy bez znaków 
akcyzy, a także wyroby z przerobionymi, podrobionymi lub 
uszkodzonymi znakami akcyzy, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i grzywny 
od 100.000.000 zł do 50.000.000.000 zł. 

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności do roku albo 
grzywny od 20.000.000 zł do 200.000.000 zł, albo obu 
tym karom łącznie . 

Art. 21. Kto podrabia lub przerabia znak akcyzy, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i grzywny 
od 50.000.000 zł do 50.000.000.000 zł. 

Art. 22. 1. Kto posiada wyroby objęte obowiązkiem 
oznaczania znakami akcyzy bez tych znaków w ilościach 
wskazujących na przeznaczenie do działalności handlowej. 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i grzywny 
od 100.000.000 zł do 50.000.000.000 zł . 

2. Tej samej karze podlega również ten, kto prowadząc 
działalność gospodarczą posiada wyroby z podrobionymi lub 
przerobionymi znakami akcyzy. 

3. W wypadku mniejszej wagi sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności do roku albo 
grzywny od 20.000.000 zł do 200.000.000 zł, albo obu 
tym karom łącznie. 

Art. 23. 1. Kto zbywa lub w jakikolwiek inny sposób 
przekazuje znaki akcyzy innym podmiotom nieuprawnionym 
lub posiada znaki akcyzy bez dokumentu stwierdzającego ich 
wydanie lub zakup, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i grzywny 
od 50.000.000 zł do 50.000.000.000 zł. 

2. Tej samej karze podlega również ten, kto nabywa 
znaki akcyzy od nieuprawnionego podmiotu. 

Art. 24. 1. Kto nie przechowuje znaków akcyzy 
w sposób określony przez Ministra Finansów, 

podlega karze grzywny od 10.000.000 zł do 
1 .000.000.000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto nie prowadzi ewidencji, 
o której mowa wart. 13 ust. 1, lub prowadzi ją w sposób 
uniemożliwiający rozliczenie się z wykorzystanych znaków 
akcyzy. 

Art. 25. W razie skazania za przestępstwa określone 
wart. 20 - 24, sąd może orzec przepadek rzeczy stanowią
cych przedmiot przestępstwa, chociażby nie były własnością 
sprawcy. 

Art. 26. Minister Finansów w porozumieniu z Minist
rem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Prezesem 
Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze za 
rządzenia, wykaz wyrobów podlegających obowiązkowi 

oznaczania znakami akcyzy, objętych klasyfikacją Systema
tycznego wykazu wyrobów oraz Scaloną nomenklaturą to
warową handlu zagranicznego. 

Art. 27. Znaki opłaty skarbowej akcyzy wprowadzone 
przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie odrębnych 
przepisów stają się znakami akcyzy w rozumieniu ustawy. 

Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od 
dnia ogłoszenia . 
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USTAWA 

z dnia 3 grudnia 1993 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

Art. t. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 
i Nr 54, poz. 254) wart. 104 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w ust. 1 wyrazy "chyba że szkoły te zostaną wcześniej 
przekazane w trybie określonym w ust. 2" zastępuje się 
wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 2"; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Gmina może ustalić inny termin przejęcia szkół niż 
określony w ust. 1, nie później jednak niż 1 stycznia 

1996 r. O nieprzejęciu prowadzenia szkół pod
stawowych z dniem 1 stycznia 1994 r. gmina 
zawiadamia właściwego kuratora oświaty do dnia 
30 grudnia 1993 r."; 

3) w ust. 6 wyrazy ,,31 grudnia 1993 r." zastępuje się 
wyrazami ,,31 grudnia 1995 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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