
§ 5. 1. Szczegó∏owà organizacj´ dzia∏ania poradni
w danym roku szkolnym okreÊla arkusz organizacji po-
radni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzgl´d-
nieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego
poradni — do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz or-
ganizacji poradni zatwierdza organ prowadzàcy porad-
ni´ do dnia 31 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza si´
w szczególnoÊci: liczb´ pracowników poradni,
w tym pracowników zajmujàcych stanowiska kie-
rownicze, oraz ogólnà liczb´ godzin zaj´ç finanso-
wanych ze Êrodków przydzielonych przez organ pro-
wadzàcy.

§ 6. Statut poradni okreÊla zakres zadaƒ pracowni-
ków pedagogicznych oraz innych pracowników porad-
ni, z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci zadaƒ realizowa-
nych poza poradnià w Êrodowisku dzieci i m∏odzie˝y,
w tym w Êrodowisku rodzinnym.

§ 7. 1. W poradni zatrudniajàcej wi´cej ni˝ 15 pra-
cowników pedagogicznych mo˝e byç utworzone sta-
nowisko wicedyrektora.

2. W poradni posiadajàcej fili´ tworzy si´ stanowi-
sko kierownika filii.

§ 8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
poradni okreÊlajà odr´bne przepisy.
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Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5
pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 2, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13
ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia
1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi
akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla stosowanie znaków
skarbowych akcyzy, zwanych dalej „znakami akcyzy”,
w tym:

1) zwolnienia niektórych wyrobów z obowiàzku ozna-
czania znakami akcyzy;

2) wzory banderol podatkowych i legalizacyjnych
umieszczanych na opakowaniach jednostkowych
importowanych i krajowych wyrobów tytonio-
wych, spirytusowych i winiarskich;

3) szczegó∏owe sposoby umieszczania banderol na
opakowaniach jednostkowych wyrobów tytonio-
wych, spirytusowych i winiarskich;

4) wzór wniosku o wydawanie oraz sprzeda˝ bande-
rol lub wydawanie upowa˝nieƒ do wydania bande-
rol;

5) wysokoÊç zaliczki na podatek akcyzowy odpowia-
dajàcy wartoÊci banderol podatkowych, uprawnia-

jàcej do ich otrzymania, wysokoÊç kwot stanowià-
cych co najmniej 80% kosztów wytworzenia tych
banderol oraz wysokoÊç nale˝noÊci za sprzeda˝
banderol legalizacyjnych;

6) zasady sk∏adania przez uprawnione podmioty
wst´pnego zapotrzebowania na banderole;

7) szczegó∏owe zasady prowadzenia ewidencji ban-
derol, sposób ich przewozu i przechowywania oraz
zasady i tryb sporzàdzania protoko∏u stwierdzajà-
cego utrat´, zniszczenie, uszkodzenie, wydanie lub
zwrot banderol, a tak˝e jego wzór;

8) zasady przechowywania i przewozu banderol;

9) zasady sk∏adania zapotrzebowaƒ na banderole
oraz zasady zwrotu banderol;

10) dopuszczalne miesi´czne straty banderol;

11) maksymalne terminy przewozu wyrobów nie-
oznaczonych banderolami przez terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Zwalnia si´ do dnia 31 grudnia 2004 r. z obo-
wiàzku oznaczania znakami akcyzy nast´pujàce impor-
towane i krajowe wyroby:

1) produkty rafinacji ropy naftowej (PKWiU 23.20);

2) preparaty zawierajàce w masie 70% lub wi´cej ole-
jów mineralnych, je˝eli nie stanowià zasadniczego
ich sk∏adnika (PKWiU 24.66.31-57.10);

3) oleje do ró˝nych celów (PKWiU 24.66.31-57.80);

4) alkohol etylowy (PKWiU 15.92) z wy∏àczeniem 
spirytusu rektyfikowanego zwyk∏ego (PKWiU
15.92.11-00.21), spirytusu rektyfikowanego wybo-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finan-
sów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323 oraz
z 2002 r. Nr 213, poz. 1803.



rowego (PKWiU 15.92.11-00.22) oraz spirytusu 
rektyfikowanego luksusowego (PKWiU 
15.92.11-00.23);

5) szlam i kamieƒ winny (PKWiU 15.93.2);

6) piwo s∏odowe (PKWiU 15.96);

7) cygara, równie˝ z obciàgni´tymi koƒcami, cygaret-
ki z tytoniu (PKWiU 16.00.11-30), cygara, cygaretki,
papierosy itp., niezawierajàce tytoniu (PKWiU
16.00.11-70.00), tytoƒ do ˝ucia i tabak´ (PKWiU
16.00.12-90.20).

2. Zwalnia si´ do dnia 30 kwietnia 2003 r. z obowiàz-
ku oznaczania znakami akcyzy tytoƒ do palenia (PKWiU
16.00.12-30).

3. Zwalnia si´ do dnia 30 czerwca 2003 r. z obowiàz-
ku oznaczania znakami akcyzy pozosta∏e napoje alko-
holowe o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,2%, nieb´dà-
ce wyrobem spirytusowym, winiarskim i piwem — bez
wzgl´du na symbol PKWiU.

§ 3. 1. Wprowadza si´ do oznaczania wyrobów ob-
j´tych obowiàzkiem oznaczania znaki akcyzy w postaci
banderol podatkowych i legalizacyjnych. Wzory ban-
derol podatkowych okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia, a wzory banderol legalizacyjnych okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. WysokoÊç zaliczki na podatek akcyzowy odpo-
wiadajàcej wartoÊci banderol podatkowych okreÊla za-
∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. WysokoÊç nale˝noÊci za
sprzeda˝ banderol legalizacyjnych okreÊla za∏àcznik
nr 4 do rozporzàdzenia.

3. WysokoÊç odp∏atnoÊci z tytu∏u pokrycia co naj-
mniej 80% kosztów wytworzenia banderol podatko-
wych okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

4. W przypadku gdy wartoÊç banderoli podatkowej
(wysokoÊç zaliczki na podatek akcyzowy) równa si´
wysokoÊci podatku akcyzowego albo przewy˝sza wy-
sokoÊç podatku akcyzowego od wyrobu podlegajàce-
go oznaczaniu tà banderolà, wówczas wartoÊç tej ban-
deroli równa si´ 80% wysokoÊci podatku akcyzowego
od tego wyrobu.

§ 4. 1. Banderole sà umieszczane na opakowaniach
jednostkowych wyrobów w sposób szczegó∏owo okre-
Êlony w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia, z tym ˝e
banderole legalizacyjne stosowane do oznaczania
w obrocie handlowym wyrobów nieoznaczonych,
z uszkodzonymi, nieodpowiednimi lub nieprawid∏owo
na∏o˝onymi banderolami sà umieszczane na tych wy-
robach w istniejàcym stanie ich opakowaƒ jednostko-
wych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
a zw∏aszcza w razie stosowania rodzajowo innych (nie-
typowych) opakowaƒ ni˝ okreÊlone w za∏àczniku nr 6
do rozporzàdzenia, banderole mogà byç z urz´du lub
na wniosek podatnika, po uzyskaniu zgody w∏aÊciwe-
go w sprawach znaków akcyzy urz´du skarbowego,

umieszczane przez czas oznaczony albo nieoznaczony
odmiennie ni˝ w sposób ustalony w za∏àczniku nr 6 do
rozporzàdzenia, przy zachowaniu jednak ogólnych za-
sad umieszczania znaków akcyzy na wyrobach (opako-
waniach wyrobów). Udzielajàc zgody, urzàd skarbowy
w∏aÊciwy w sprawach znaków akcyzy powinien okre-
Êliç w szczególnoÊci rodzaj, nazw´ i pochodzenie wyro-
bu, zawartoÊç i rodzaj opakowania wyrobu, szczegó∏o-
wo odmienny sposób umieszczania banderoli na opa-
kowaniu oraz czas, na jaki wydano zgod´.

§ 5. 1. Podatnik zg∏asza do Ministerstwa Finansów
wst´pne zapotrzebowanie na banderole na rok nast´p-
ny najpóêniej do dnia 30 paêdziernika roku poprzedza-
jàcego. Wzór wst´pnego zapotrzebowania stanowi za-
∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

2. W razie wystàpienia w ciàgu roku kalendarzowe-
go okolicznoÊci uzasadniajàcych z∏o˝enie, zmian´ lub
cofni´cie wst´pnego zapotrzebowania na banderole,
podatnik, którego to dotyczy, jest obowiàzany, z chwi-
là powstania tych okolicznoÊci, do niezw∏ocznego z∏o-
˝enia do Ministerstwa Finansów takiego zapotrzebo-
wania, jego zmiany lub cofni´cia. Dotyczy to równie˝
jednorazowego zapotrzebowania wst´pnego.

3. Niez∏o˝enie wst´pnego zapotrzebowania, jego
zmiany lub cofni´cia w trybie okreÊlonym w ust. 1 i 2
powoduje, ˝e wynikajàce z tego skutki braku banderol
obcià˝ajà podatnika, który nie dope∏ni∏ obowiàzków
w tym zakresie.

§ 6. Wydawanie oraz sprzeda˝ banderol lub wyda-
wanie upowa˝nieƒ do wydania banderol nast´puje na
wniosek podatnika, po rozpatrzeniu sprawy przez w∏a-
Êciwy w sprawach znaków akcyzy urzàd skarbowy.
Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozporzà-
dzenia.

§ 7. 1. Podatnik jest obowiàzany prowadziç ewiden-
cj´ wydanych, zu˝ytych, uszkodzonych, utraconych,
zwróconych oraz zniszczonych banderol, wed∏ug wzo-
ru stanowiàcego za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

2. Ewidencja banderol jest prowadzona liczbowo,
odr´bnie dla ka˝dego rodzaju banderol. Ka˝da strona
ewidencji jest parafowana przez podatnika oraz jest
opatrzona piecz´cià w∏aÊciwego urz´du kontroli skar-
bowej.

3. Podatnik wykazuje na bie˝àco wydane mu ban-
derole oraz ich zu˝ycie, utrat´, zniszczenie i uszkodze-
nie. Przez bie˝àce wykazywanie rozumie si´ dokony-
wanie zapisów w dniu wystàpienia zdarzeƒ uzasadnia-
jàcych dokonanie stosownych wpisów do ewidencji
lub najpóêniej w dniu ujawnienia tych zdarzeƒ.

4. Podatnik co miesiàc dokonuje podsumowania
wydanych, zu˝ytych, uszkodzonych, zwróconych, utra-
conych i zniszczonych banderol, w rachunku narastajà-
cym. Stan na koniec roku podatkowego przenosi si´ do
ewidencji na rok nast´pny jako stan poczàtkowy.

5. Wydaniem, zgodnie z ewidencjà, jest tak˝e otrzy-
manie na podstawie upowa˝nieƒ w∏aÊciwych urz´dów
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skarbowych nowych banderol za zwrócone banderole,
niewykorzystane i nieuszkodzone lub za banderole
utracone, zniszczone lub uszkodzone w ramach do-
puszczalnych norm strat w procesie oznaczania wyro-
bów banderolami.

6. Podatnik b´dàcy importerem wyrobów akcyzo-
wych podlegajàcych obowiàzkowi oznaczania jest
obowiàzany do uzyskania od producenta zagraniczne-
go rozliczenia z przekazanych mu banderol, z poda-
niem rodzaju (serii, roku wytworzenia, numeru ewi-
dencyjnego) i iloÊci banderol zu˝ytych do oznaczania
wyrobów, utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych
oraz niewykorzystanych niezw∏ocznie po otrzymaniu
wyrobów, nie póêniej jednak ni˝ w terminie trzech mie-
si´cy od wydania producentowi zagranicznemu ban-
derol.

§ 8. Podatnik jest obowiàzany do sporzàdzania ra-
portu dziennego, w którym okreÊla liczb´ i rodzaj ban-
derol, zu˝ytych danego dnia do oznaczenia opakowaƒ
jednostkowych wyrobów, a tak˝e liczb´ i rodzaj bande-
rol uszkodzonych, utraconych oraz zniszczonych. Ra-
port podpisujà co najmniej dwie osoby, w tym osoba
odpowiedzialna za oznaczenie banderolami.

§ 9. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie banderol
musi byç potwierdzone protoko∏em sporzàdzonym
przez dwie osoby reprezentujàce podatnika albo przez
jednà osob´, je˝eli zapewnienie reprezentacji dwuoso-
bowej nie jest mo˝liwe, oraz przez obecnego przy tych
zdarzeniach pracownika szczególnego nadzoru podat-
kowego. Wzór protoko∏u stanowi za∏àcznik nr 10 do
rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Z ka˝dorazowego przekazania banderol —
pomi´dzy ich wytwórcà, urz´dem skarbowym w∏aÊci-
wym w sprawach znaków akcyzy, bankiem paƒstwo-
wym wydajàcym banderole oraz podatnikiem — spo-
rzàdza si´ protokó∏ zdawczo-odbiorczy, sporzàdzony
przez dwie osoby reprezentujàce ka˝dà ze stron czyn-
noÊci obj´tych protoko∏em, a je˝eli zapewnienie przez
strony reprezentacji dwuosobowej nie jest mo˝liwe —
przez jednà osob´ z ka˝dej strony. Protokó∏ powinien
okreÊlaç miejsce, dat´ i czas czynnoÊci, rodzaj i liczb´
banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjne-
go banderol pozwalajàce na ich identyfikacj´, a tak˝e
strony czynnoÊci i nazwiska osób w nich uczestniczà-
cych oraz ich podpisy.

2. Odpis protoko∏u, o którym mowa w ust. 1, jest
sk∏adany przez podatnika we w∏aÊciwym w sprawach
znaków akcyzy urz´dzie skarbowym, chyba ˝e urzàd
ten wyda∏ banderole lub przyjà∏ ich zwrot.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wyda-
wania oraz zwrotu banderol, wyst´pujàcych u produ-
centa wyrobów podlegajàcych oznaczaniu.

§ 11. Urzàd skarbowy mo˝e za˝àdaç, przed ka˝do-
razowym wydaniem oraz sprzeda˝à banderol lub wy-
daniem upowa˝nienia do wydania banderol, przedsta-
wienia ewidencji banderol i sprawdziç stan zapisów,
umieszczajàc na niej adnotacj´ o dokonanym spraw-
dzeniu.

§ 12. 1. Przechowywanie oraz przewóz banderol
jest dokonywany w sposób zabezpieczajàcy banderole
przed utratà, kradzie˝à, zniszczeniem lub uszkodze-
niem.

2. Sposób przechowywania oraz przewozu, o któ-
rym mowa w ust. 1, polega na zapewnieniu odpowied-
nich Êrodków transportu, pomieszczeƒ, miejsc prze-
chowywania, zw∏aszcza w postaci kas pancernych lub
skarbców, oraz ochrony w sposób przyj´ty przy prze-
chowywaniu oraz transporcie pieni´dzy.

3. Dost´p do pomieszczeƒ i miejsc przechowywa-
nia banderol mogà mieç wy∏àcznie imiennie upowa˝-
nione do tego osoby.

4. Ârodek transportu oraz miejsce przechowywania
banderol sà plombowane przez osoby upowa˝nione,
niezale˝nie od stosowanych zabezpieczeƒ przed kra-
dzie˝à, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz utratà bande-
rol.

5. Zdj´cie plomby nast´puje ka˝dorazowo w obec-
noÊci co najmniej dwóch osób. W przypadku stwier-
dzenia naruszenia lub uszkodzenia stanu plomby, nale-
˝y sporzàdziç protokó∏ oraz remanent banderol.

§ 13. Banderole niewykorzystane i nieuszkodzone,
uszkodzone oraz banderole, które przed zastosowa-
niem utraci∏y wa˝noÊç, sà zwracane w∏aÊciwemu
w sprawach znaków akcyzy urz´dowi skarbowemu,
wytwórcy banderol lub bankowi paƒstwowemu, który
wyda∏ te banderole.

§ 14. Dopuszczalne miesi´czne straty (utrata, znisz-
czenie, uszkodzenie) banderol powsta∏e w procesie
oznaczania nimi wyrobów (opakowaƒ jednostkowych
wyrobów) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo-
gà wynosiç najwy˝ej:

1) 0,5% — dla opakowaƒ jednostkowych wyrobów
spirytusowych;

2) 0,5% — dla opakowaƒ jednostkowych wyrobów ty-
toniowych;

3) 0,5% — dla opakowaƒ jednostkowych wyrobów
winiarskich.

§ 15. 1. Wyroby przewo˝one przez terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (tranzyt), które nie podlegajà
obowiàzkowi oznaczenia ich banderolami, sà przewo-
˝one w nast´pujàcych maksymalnych terminach:

1) 7 dni — dla przewozów lotniczych;

2) 48 godzin — dla przewozu pojazdami samochodo-
wymi;

3) 5 dni — dla przewozu statkami i innymi jednostka-
mi p∏ywajàcymi ˝eglugi Êródlàdowej;

4) 14 dni — dla przewozu kolejà.

2. W razie tranzytu z wykorzystaniem ró˝nych ro-
dzajów przewozów, maksymalny termin przewozu wy-
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robów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 14 dni.

§ 16. Kontrol´ oznaczania opakowaƒ jednostko-
wych wyrobów banderolami okreÊlajà odr´bne przepi-
sy dotyczàce szczególnego nadzoru podatkowego.

§ 17. Do post´powania w sprawach banderol 
wszcz´tych i niezakoƒczonych na podstawie przepisów
dotychczasowych majà zastosowanie przepisy rozpo-
rzàdzenia.

§ 18. 1. Na wniosek podatnika mo˝e nastàpiç wyda-
nie oraz sprzeda˝ banderol lub wydanie upowa˝nieƒ
do wydania banderol — przed terminem powstania
obowiàzku oznaczania banderolami wyrobów niepod-
legajàcych dotychczas temu obowiàzkowi. W takim

przypadku stosuje si´ w odpowiednim zakresie przepi-
sy dotyczàce szczególnego nadzoru podatkowego.

2. Banderole odbierane na zasadach okreÊlonych
w ust. 1 mogà byç nanoszone na wyroby przed termi-
nem powstania obowiàzku oznaczania banderolami
wyrobów, natomiast wydanie tak oznaczonych wyro-
bów z zak∏adu podatnika bàdê sprowadzenie z zagrani-
cy nie mo˝e nastàpiç przed dniem wejÊcia w ˝ycie obo-
wiàzku oznaczania.

§ 19. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie oznaczania wyro-
bów znakami akcyzy (Dz. U. Nr 69, poz. 721).

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2002 r. (poz. 1870)

Za∏àcznik nr 1

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH
WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 

I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych 
wyrobów tytoniowych (papierosów)

Rys.

II. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,25 l w∏àcznie

Rys. 1 Rys. 3

Rys. 2 Rys. 4

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,25 l

Rys. 5
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Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13
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Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20
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III. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe 
importowanych wyrobów winiarskich 

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,5 l w∏àcznie

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 4

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,5 l
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Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15
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Rys. 16

IV. Wzór banderoli na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów 
tytoniowych (papierosów)

Rys.

V. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe krajowych 
wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,25 l w∏àcznie

Rys. 1 Rys. 3

Rys. 2 Rys. 4

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,25 l

Rys. 5

Rys. 6
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Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14
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Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20

VI. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe krajowych 
wyrobów winiarskich 

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,5 l w∏àcznie

Rys. 1
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Rys. 2

Rys. 3

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 4

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,5 l
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Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16



ObjaÊnienia:

1. Banderole podatkowe wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. I—VI stosujà odpowiednio producenci i importerzy wyrobów
podlegajàcych obowiàzkowi oznaczania.

2. Banderole podatkowe wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. I—VI stosuje si´ tak˝e do oznaczania innych opakowaƒ jed-
nostkowych wyrobów ni˝ wymienione w za∏àczniku nr 6.

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH
I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH1) 3)

Dziennik Ustaw Nr 223 — 13965 — Poz. 1870

Pozycja Rysunek Cechy graficzne
Wymiary w mm

d∏ugoÊç szerokoÊç

1 2 3 4 5

I Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoniebieskie (na marginesach)
i ciemniejsze niebieskie (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmu-
jàce marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech
równoleg∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — IMP.”
oraz w dwóch równoleg∏ych wierszach biegnàcych wzd∏u˝ lewego
marginesu banderoli: „PAPIEROSY IMP. — 2001” („2001” stanowi
przyk∏ad okreÊlenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej cz´Êci
banderoli, pod rozetà oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2),
rozet´ koloru granatowego, powtarzajàcy si´ mikrotekst negatywo-
wo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO
FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF”
okalajàcy górnà cz´Êç rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym ro-
gu banderoli wykonane farbà termochromowà — pod wp∏ywem
temperatury staje si´ widoczny jasny element w postaci „∏ezki”4),
w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w kolorze bordowym, granato-
wym i zielonym

45 22

II.1 1—4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoniebieskie (na marginesach)
i ciemniejsze niebieskie (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmu-
jàce marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech
równoleg∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — IMP.”
oraz napisy w czterech równoleg∏ych wierszach biegnàce wzd∏u˝
lewego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opakowania
jednostkowego, zawartoÊç procentowà alkoholu w wyrobie, seri´
oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawe-
go marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetà numeru ewi-
dencyjnego2). Banderola ma tak˝e wykonanà technikà wkl´s∏odru-
kowà rozet´ koloru granatowego: w kszta∏cie or∏a i k∏osa z widocz-
nym efektem kàtowym w postaci litery „S”, powtarzajàcy si´ mi-
krotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst negatywo-
wo-pozytywowy „POLSKA MF”, prostopad∏y do d∏u˝szego boku
banderoli przy lewym marginesie banderoli, a tak˝e mikrotekst po-
zytywowy „POLSKA MF” wokó∏ dwóch boków prostokàtnej rozety,
w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w kolorze bordowym, granato-
wym i zielonym

50 12
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III.2 5—16 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane technikà of-
fsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoniebieskie (na marginesach) i ciem-
niejsze niebieskie (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce mar-
ginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — IMP.”
oraz napisy w czterech równoleg∏ych wierszach, biegnàce wzd∏u˝ le-
wego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opakowania jed-
nostkowego, zawartoÊç procentowà alkoholu w wyrobie, seri´ oraz rok
wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli ozna-
czenie serii, a po lewej stronie banderoli numeru ewidencyjnego2).
Banderola ma tak˝e trzy rozety koloru granatowego: jednà w kszta∏cie
or∏a z liÊçmi i gronami winoroÊli umieszczonà w centralnej cz´Êci ban-
deroli, drugà znajdujàcà si´ po prawej stronie banderoli i trzecià po le-
wej stronie banderoli, powtarzajàcy si´ mikrotekst negatywowo-pozy-
tywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW”
wokó∏ or∏a i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” na
rozecie przy lewym marginesie banderoli, w∏ókna zabezpieczajàce wi-
doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

160 16

1 2 3 4 5

II.2 5—20 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane technikà
offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoniebieskie (na marginesach) i ciem-
niejsze niebieskie (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce mar-
ginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.—IMP.”
oraz napisy w czterech równoleg∏ych wierszach, biegnàce wzd∏u˝ le-
wego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opakowania jed-
nostkowego, zawartoÊç procentowà alkoholu w wyrobie, seri´ oraz
rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego mar-
ginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej cz´Êci banderoli nu-
meru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e wykonane technikà wkl´-
s∏odrukowà dwie rozety koloru granatowego: w kszta∏cie or∏a z dwo-
ma k∏osami umieszczonà po prawej stronie banderoli i rozet´ prosto-
kàtnà z dwoma k∏osami, z widocznym efektem kàtowym w postaci li-
tery „S”, umieszczonà po lewej stronie banderoli, powtarzajàcy si´
mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst pozytywowy
„RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” na li-
Êciach k∏osów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA
MF”, prostopad∏y do d∏u˝szego boku banderoli przy prawym margi-
nesie banderoli, a tak˝e mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wo-
kó∏ prostokàtnej rozety, w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w kolorze
bordowym, granatowym i zielonym

90 16

III.1 1—4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoniebieskie (na marginesach)
i ciemniejsze niebieskie (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmu-
jàce marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech
równoleg∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. – IMP.”
oraz napisy w czterech równoleg∏ych wierszach biegnàce wzd∏u˝
lewego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opakowania
jednostkowego, zawartoÊç procentowà alkoholu w wyrobie, seri´
oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawe-
go marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie bande-
roli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e dwie rozety ko-
loru granatowego: jednà w kszta∏cie or∏a z liÊçmi i gronami winoro-
Êli umieszczonà w centralnej cz´Êci banderoli oraz drugà, znajdujà-
cà si´ po prawej stronie banderoli, powtarzajàcy si´ mikrotekst ne-
gatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINIS-
TERSTWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a, w∏ókna zabezpieczajàce wi-
doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

110 14
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V.2 5—20 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane technikà
offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnozielone (na marginesach) i ciem-
niejsze zielone (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — KRAJ.”
oraz napisy w czterech równoleg∏ych wierszach, biegnàce wzd∏u˝ le-
wego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opakowania jed-
nostkowego, zawartoÊç procentowà alkoholu w wyrobie, seri´ oraz
rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego
marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej cz´Êci bande-
roli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e wykonane techni-
kà wkl´s∏odrukowà dwie rozety koloru zielonego: w kszta∏cie or∏a
z dwoma k∏osami umieszczonà po prawej stronie banderoli i rozet´
prostokàtnà z dwoma k∏osami, z widocznym efektem kàtowym w po-
staci litery „S”, umieszczonà po lewej stronie banderoli, powtarzajà-
cy si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst po-
zytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO
FINANSÓW” na liÊciach k∏osów oraz mikrotekst negatywowo-pozy-
tywowy „POLSKA MF”, prostopad∏y do d∏u˝szego boku banderoli
przy prawym marginesie banderoli, a tak˝e mikrotekst pozytywowy
„POLSKA MF” wokó∏ prostokàtnej rozety, w∏ókna zabezpieczajàce
widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

90 16

1 2 3 4 5

IV Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane technikà
offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnozielone (na marginesach) i ciemniej-
sze zielone (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margine-
sów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoleg∏ych
wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO
FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — KRAJ.” oraz w dwóch rów-
noleg∏ych wierszach biegnàcych wzd∏u˝ lewego marginesu bandero-
li: „PAPIEROSY KRAJ. — 2001” („2001” stanowi przyk∏ad okreÊlenia
roku wytworzenia banderoli), w dolnej cz´Êci banderoli, pod rozetà,
oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), rozet´ koloru zielonego,
powtarzajàcy si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy
„RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏
or∏a i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” okalajàcy górnà cz´Êç ro-
zety, zabezpieczenie w lewym dolnym rogu banderoli wykonane far-
bà termochromowà — pod wp∏ywem temperatury staje si´ widoczny
jasny element w postaci „∏ezki”4), w∏ókna zabezpieczajàce widoczne
w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45 22

V.1 1—4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnozielone (na marginesach)
i ciemniejsze zielone (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce
marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech
równoleg∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. —
KRAJ.” oraz napisy w czterech równoleg∏ych wierszach, biegnàce
wzd∏u˝ lewego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opa-
kowania jednostkowego, zawartoÊç procentowà alkoholu w wyro-
bie, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle
do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetà nu-
meru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e wykonanà technikà
wkl´s∏odrukowà rozet´ koloru zielonego: w kszta∏cie or∏a i k∏osa
z widocznym efektem kàtowym w postaci litery „S”, powtarzajàcy
si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst ne-
gatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” prostopad∏y do d∏u˝szego
boku banderoli przy lewym marginesie banderoli, a tak˝e mikro-
tekst pozytywowy „POLSKA MF” wokó∏ dwóch boków prostokàt-
nej rozety, w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w kolorze bordowym,
granatowym i zielonym

50 12
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1 2 3 4 5

VI.1 1—4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnozielone (na marginesach)
i ciemniejsze zielone (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce
marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech
równoleg∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. —
KRAJ.” oraz napisy w czterech równoleg∏ych wierszach, biegnàce
wzd∏u˝ lewego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opa-
kowania jednostkowego, zawartoÊç procentowà alkoholu w wyro-
bie, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle
do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stro-
nie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e dwie
rozety koloru zielonego: jednà w kszta∏cie or∏a z liÊçmi i gronami wi-
noroÊli umieszczonà w centralnej cz´Êci banderoli oraz drugà znaj-
dujàcà si´ po prawej stronie banderoli, powtarzajàcy si´ mikrotekst
negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a, w∏ókna zabezpieczajàce
widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

110 14

VI.2 5—16 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnozielone (na marginesach)
i ciemniejsze zielone (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce
marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech
równoleg∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. —
KRAJ.” oraz napisy w czterech równoleg∏ych wierszach, biegnàce
wzd∏u˝ lewego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opa-
kowania jednostkowego, zawartoÊç procentowà alkoholu w wyro-
bie, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej
stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli nu-
meru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e trzy rozety koloru zie-
lonego: jednà w kszta∏cie or∏a z liÊçmi i gronami winoroÊli umiesz-
czonà w centralnej cz´Êci banderoli, drugà znajdujàcà si´ po pra-
wej stronie banderoli i trzecià po lewej stronie banderoli, powtarza-
jàcy si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst ne-
gatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” na rozecie przy lewym mar-
ginesie banderoli, w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w kolorze bor-
dowym, granatowym i zielonym

160 16

ObjaÊnienia:

1) Wzory sà przedstawione w skali 1:1 i zawierajà przyk∏adowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola ka˝dego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawio-
ny przyk∏adowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol majà wysokoÊç 1,9 mm.

3) Zmiany innych w∏aÊciwoÊci wzorów banderol papierowych ni˝ w∏aÊciwoÊci okreÊlone w tym za∏àczniku oraz zmiany roku
wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowià zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na twardych opakowaniach jednost-
kowych wyrobów tytoniowych (papierosów) w taki sposób, aby naci´cie powierzchni banderoli przebiega∏o po linii bocz-
nej wieczka.
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Za∏àcznik nr 2

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH
I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH 

I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów tytoniowych
(papierosów)

Rys.

II. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,25 l w∏àcznie

Rys. 1

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,25 l

Rys. 2

III. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych 
wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,5 l w∏àcznie

Rys. 1
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2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,5 l

Rys. 2

IV. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe krajowych 
wyrobów tytoniowych (papierosów)

Rys.

V. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe krajowych 
wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,25 l w∏àcznie

Rys. 1

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,25 l

Rys. 2
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VI. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe krajowych 
wyrobów winiarskich 

1. Opakowania o pojemnoÊci do 0,5 l w∏àcznie

Rys. 1

2. Opakowania o pojemnoÊci powy˝ej 0,5 l

Rys. 2

ObjaÊnienia:

1. Banderole legalizacyjne wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. I—VI stosujà podmioty posiadajàce wyroby nieoznaczone,
oznaczone nieprawid∏owo, wzgl´dnie nieodpowiednimi znakami akcyzy lub wyroby z uszkodzonymi znakami.

2. Banderole legalizacyjne wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. IV—VI stosujà podmioty dokonujàce czynnoÊci pakowania,
rozlania lub rozwa˝enia wyrobów w opakowania jednostkowe, przepakowania, ponownego rozlania lub rozwa˝enia wy-
robów w inne opakowania jednostkowe.

3. Banderole legalizacyjne wed∏ug wzorów okreÊlonych w poz. I—VI stosuje si´ tak˝e do oznaczania innych opakowaƒ jed-
nostkowych wyrobów ni˝ wymienione w za∏àczniku nr 6.

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH
I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH1) 3)

Pozycja Rysunek Cechy graficzne
Wymiary w mm

d∏ugoÊç szerokoÊç

1 2 3 4 5

I Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.”
oraz w dwóch równoleg∏ych wierszach biegnàcych wzd∏u˝ lewego
marginesu banderoli: „PAPIEROSY IMP. — 2001” („2001” stanowi
przyk∏ad okreÊlenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej cz´Êci
banderoli, pod rozetà oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2),
rozet´ koloru granatowego, powtarzajàcy si´ mikrotekst negatywo-
wo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO
FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF”
okalajàcy górnà cz´Êç rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym ro-
gu banderoli wykonane farbà termochromowà — pod wp∏ywem
temperatury staje si´ widoczny jasny element w postaci „∏ezki”4),
w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w kolorze bordowym, granato-
wym i zielonym

45 22
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III.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.”
oraz napisy w trzech równoleg∏ych wierszach, biegnàce wzd∏u˝ le-
wego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opakowania
jednostkowego, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo
równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po
lewej stronie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma
tak˝e dwie rozety koloru granatowego: jednà w kszta∏cie or∏a z liÊç-
mi i gronami winoroÊli umieszczonà w centralnej cz´Êci banderoli
oraz drugà znajdujàcà si´ po prawej stronie banderoli, powtarzajà-
cy si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA
POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a, w∏ókna zabez-
pieczajàce widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

110 14

1 2 3 4 5

II.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.”
oraz napisy w trzech równoleg∏ych wierszach, biegnàce wzd∏u˝ le-
wego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opakowania
jednostkowego, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo
równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii,
a pod rozetà numeru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e wyko-
nanà technikà wkl´s∏odrukowà rozet´ koloru granatowego:
w kszta∏cie or∏a i k∏osa z widocznym efektem kàtowym w postaci li-
tery „S”, powtarzajàcy si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy
„RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏
or∏a i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF”, prosto-
pad∏y do d∏u˝szego boku banderoli przy lewym marginesie bande-
roli, a tak˝e mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wokó∏ dwóch
boków prostokàtnej rozety, w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w ko-
lorze bordowym, granatowym i zielonym

50 12

II.2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.”
oraz napisy w trzech równoleg∏ych wierszach, biegnàce wzd∏u˝ le-
wego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opakowania
jednostkowego, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo
równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii,
a w centralnej cz´Êci banderoli numeru ewidencyjnego2). Bandero-
la ma tak˝e wykonane technikà wkl´s∏odrukowà dwie rozety kolo-
ru granatowego: w kszta∏cie or∏a z dwoma k∏osami umieszczonà po
prawej stronie banderoli i rozet´ prostokàtnà z dwoma k∏osami,
z widocznym efektem kàtowym w postaci litery „S”, umieszczonà
po lewej stronie banderoli, powtarzajàcy si´ mikrotekst negatywo-
wo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO
FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst pozytywowy „RZECZ-
POSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” na liÊciach k∏o-
sów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF”,
prostopad∏y do d∏u˝szego boku banderoli przy prawym marginesie
banderoli, a tak˝e mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wokó∏
prostokàtnej rozety, w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w kolorze
bordowym, granatowym i zielonym

90 16
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V.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. —
KRAJ.” oraz napisy w trzech równoleg∏ych wierszach, biegnàce
wzd∏u˝ lewego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opa-
kowania jednostkowego, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, do-
datkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie
serii, a pod rozetà numeru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e
wykonanà technikà wkl´s∏odrukowà rozet´ koloru zielonego:
w kszta∏cie or∏a i k∏osa z widocznym efektem kàtowym w postaci li-
tery „S”, powtarzajàcy si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy
„RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏
or∏a i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” prosto-
pad∏y do d∏u˝szego boku banderoli przy lewym marginesie bande-
roli, a tak˝e mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wokó∏ dwóch
boków prostokàtnej rozety, w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w ko-
lorze bordowym, granatowym i zielonym

50 12

1 2 3 4 5

III.2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.”
oraz napisy w trzech równoleg∏ych wierszach, biegnàce wzd∏u˝ le-
wego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opakowania
jednostkowego, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo
po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie
banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e trzy roze-
ty koloru granatowego: jednà w kszta∏cie or∏a z liÊçmi i gronami wi-
noroÊli umieszczonà w centralnej cz´Êci banderoli, drugà znajdujà-
cà si´ po prawej stronie banderoli i trzecià po lewej stronie bande-
roli, powtarzajàcy si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy
„RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏
or∏a i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” na roze-
cie przy lewym marginesie banderoli, w∏ókna zabezpieczajàce wi-
doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

160 16

IV Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. —
KRAJ.” oraz w dwóch równoleg∏ych wierszach biegnàcych wzd∏u˝
lewego marginesu banderoli: „PAPIEROSY KRAJ. — 2001” („2001”
stanowi przyk∏ad okreÊlenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej
cz´Êci banderoli, pod rozetà oznaczenie serii i numeru ewidencyj-
nego2), rozet´ koloru zielonego, powtarzajàcy si´ mikrotekst nega-
tywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER-
STWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst pozytywowy „POLSKA
MF” okalajàcy górnà cz´Êç rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym
rogu banderoli wykonane farbà termochromowà — pod wp∏ywem
temperatury staje si´ widoczny jasny element w postaci „∏ezki”4),
w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w kolorze bordowym, granato-
wym i zielonym

45 22
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VI.2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. —
KRAJ.” oraz napisy w trzech równoleg∏ych wierszach, biegnàce
wzd∏u˝ lewego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opa-
kowania jednostkowego, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, do-
datkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej
stronie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma tak˝e
trzy rozety koloru zielonego: jednà w kszta∏cie or∏a z liÊçmi i grona-
mi winoroÊli umieszczonà w centralnej cz´Êci banderoli, drugà
znajdujàcà si´ po prawej stronie banderoli i trzecià po lewej stronie
banderoli, powtarzajàcy si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy
„RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏
or∏a i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” na roze-
cie przy lewym marginesie banderoli, w∏ókna zabezpieczajàce wi-
doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

160 16

1 2 3 4 5

V.2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. —
KRAJ.” oraz napisy w trzech równoleg∏ych wierszach, biegnàce
wzd∏u˝ lewego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opa-
kowania jednostkowego, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, do-
datkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie
serii, a w centralnej cz´Êci banderoli numeru ewidencyjnego2).
Banderola ma tak˝e wykonane technikà wkl´s∏odrukowà dwie ro-
zety koloru zielonego: w kszta∏cie or∏a z dwoma k∏osami umieszczo-
nà po prawej stronie banderoli i rozet´ prostokàtnà z dwoma k∏o-
sami, z widocznym efektem kàtowym w postaci litery „S”, umiesz-
czonà po lewej stronie banderoli, powtarzajàcy si´ mikrotekst ne-
gatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER-
STWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a i mikrotekst pozytywowy
„RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” na li-
Êciach k∏osów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy
„POLSKA MF”, prostopad∏y do d∏u˝szego boku banderoli przy pra-
wym marginesie banderoli, a tak˝e mikrotekst pozytywowy
„POLSKA MF” wokó∏ prostokàtnej rozety, w∏ókna zabezpieczajàce
widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

90 16

VI.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni-
kà offsetowà dwukolorowe t∏o: jasnoró˝owe (na marginesach) i po-
maraƒczowe (w centralnej cz´Êci banderoli, nieobejmujàce margi-
nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole-
g∏ych wierszach wzd∏u˝ prawego marginesu banderoli:
„MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. —
KRAJ.” oraz napisy w trzech równoleg∏ych wierszach, biegnàce
wzd∏u˝ lewego marginesu banderoli, okreÊlajàce pojemnoÊç opa-
kowania jednostkowego, seri´ oraz rok wytworzenia banderoli, do-
datkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie
serii, a po lewej stronie banderoli numeru ewidencyjnego2). Bande-
rola ma tak˝e dwie rozety koloru zielonego: jednà w kszta∏cie or∏a
z liÊçmi i gronami winoroÊli umieszczonà w centralnej cz´Êci ban-
deroli oraz drugà znajdujàcà si´ po prawej stronie banderoli, po-
wtarzajàcy si´ mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZ-
POSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokó∏ or∏a,
w∏ókna zabezpieczajàce widoczne w kolorze bordowym, granato-
wym i zielonym

110 14
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Za∏àcznik nr 3

ObjaÊnienia:

1) Wzory sà przedstawione w skali 1:1 i zawierajà przyk∏adowy rok wytworzenia banderoli.
2) Banderola ka˝dego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawio-

ny przyk∏adowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol majà wysokoÊç 1,9 mm.
3) Zmiany innych w∏aÊciwoÊci wzorów banderol papierowych ni˝ w∏aÊciwoÊci okreÊlone w tym za∏àczniku oraz zmiany roku

wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowià zmiany wzorów banderol.
4) Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na twardych opakowaniach jednost-

kowych wyrobów tytoniowych (papierosów) w taki sposób, aby naci´cie powierzchni banderoli przebiega∏o po linii bocz-
nej wieczka.
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6
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Za∏àcznik nr 7
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Za∏àcznik nr 8
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Za∏àcznik nr 10


