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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 czerwca 2002 r. Nr 89

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zniesienia Ge-
neralnego Inspektora Celnego i podleg∏ych mu orga-
nów, zasady przeniesienia zadaƒ i kompetencji znoszo-
nych organów Inspekcji Celnej, a tak˝e zmiany w zada-
niach i kompetencji kontroli skarbowej.

Art. 2. 1. Znosi si´:

1) centralny organ administracji rzàdowej — General-
nego Inspektora Celnego,

2) terenowe organy administracji rzàdowej — regio-
nalnych inspektorów celnych,

3) inspektorów kontroli skarbowej, jako organy kon-
troli skarbowej.

2. Likwiduje si´:

1) Generalny Inspektorat Celny — urzàd obs∏ugujàcy
Generalnego Inspektora Celnego,

2) regionalne inspektoraty celne — urz´dy obs∏ugujà-
ce regionalnych inspektorów celnych.

3. Dotychczasowe zadania i kompetencje Inspekcji
Celnej przechodzà do zakresu dzia∏ania organów kon-
troli skarbowej, z wyjàtkiem zadaƒ w zakresie rozpozna-

wania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania prze-
st´pstw i wykroczeƒ w zakresie nielegalnego obrotu
z zagranicà Êrodkami odurzajàcymi i substancjami psy-
chotropowymi, bronià i materia∏ami jàdrowymi i pro-
mieniotwórczymi oraz wprowadzania na polski obszar
celny odpadów szkodliwych i substancji niebezpiecz-
nych, Êciganych na podstawie odr´bnych przepisów.

4. Dotychczasowe zadania i kompetencje inspekto-
rów kontroli skarbowej jako organów kontroli skarbo-
wej w zakresie post´powania kontrolnego przejmujà
odpowiednio — Generalny Inspektor Kontroli Skarbo-
wej oraz nowo utworzone organy kontroli skarbowej
— dyrektorzy urz´dów kontroli skarbowej.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81,
poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365
i Nr 74, poz. 676) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Celem kontroli skarbowej jest równie˝ badanie

zgodnoÊci z prawem gospodarowania mieniem
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innych paƒstwowych osób prawnych, przeciw-
dzia∏anie i zwalczanie naruszeƒ prawa obowià-
zujàcego w zakresie obrotu towarowego z za-
granicà i obrotu towarami przywo˝onymi z za-
granicy oraz zapobieganie i ujawnianie prze-
st´pstw okreÊlonych w art. 228—231 Kodeksu
karnego wÊród osób zatrudnionych lub pe∏nià-
cych s∏u˝b´ w jednostkach organizacyjnych
podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych.”;

2) w art. 2:
a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) kontrola celowoÊci i zgodnoÊci z prawem

gospodarowania Êrodkami publicznymi
oraz Êrodkami pochodzàcymi z Unii Euro-
pejskiej i mi´dzynarodowych instytucji fi-
nansowych, podlegajàcymi zwrotowi,
z wy∏àczeniem Êrodków zaliczanych do
dochodów w∏asnych jednostek samorzà-
du terytorialnego,”

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) kontrola zgodnoÊci z prawem przywozu

towarów dopuszczonych do obrotu na
polskim obszarze celnym lub majàcych
inne przeznaczenie celne oraz wywozu
za granic´, a tak˝e kontrola i ujawnianie
towarów nielegalnie wprowadzonych
na polski obszar celny,”

— dodaje si´ pkt 6—8 w brzmieniu:
„6) prowadzenie dzia∏alnoÊci analitycznej

i prognostycznej w odniesieniu do nega-
tywnych zjawisk wyst´pujàcych w obsza-
rze w∏aÊciwoÊci kontroli skarbowej oraz
przedstawianie w tym zakresie informacji
i analiz organom administracji rzàdowej,

7) ujawnianie sk∏adników majàtkowych
podmiotów zobowiàzanych do uiszczenia
nale˝noÊci publicznych lub podejrzanych
o czyny zagro˝one karà grzywny lub kara-
mi pieni´˝nymi, w celu zapewnienia sku-
tecznoÊci poboru tych nale˝noÊci oraz
wykonania orzeczeƒ lub mandatów kar-
nych,

8) kontrola oÊwiadczeƒ o stanie majàtko-
wym osób — obowiàzanych, na podsta-
wie odr´bnych przepisów, do ich sk∏ada-
nia — zatrudnionych lub pe∏niàcych s∏u˝-
b´ w jednostkach organizacyjnych podle-
g∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych.”,

b) w ust. 2 wyraz „gminy” zast´puje si´ wyrazami
„jednostek samorzàdu terytorialnego”;

3) w art. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kontrol´ dewizowà,”
b) dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie
przest´pstw i wykroczeƒ zwiàzanych z obro-
tem z zagranicà towarami i technologiami
obj´tymi kontrolà mi´dzynarodowà, naru-

szajàcych prawa ochrony dóbr kultury naro-
dowej, narodowego zasobu archiwalnego
i ochrony w∏asnoÊci intelektualnej, wprowa-
dzania na polski obszar celny i wyprowadza-
nia z tego obszaru Êrodków p∏atniczych po-
chodzàcych z przest´pstw, a tak˝e Êciganych
na mocy umów i porozumieƒ mi´dzynaro-
dowych,

5) zapobieganie i ujawnianie przest´pstw,
o których mowa w art. 228—231 Kodeksu
karnego, pope∏nianych przez osoby zatrud-
nione lub pe∏niàce s∏u˝b´ w jednostkach or-
ganizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów publicznych.”;

4) w art. 4 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatkujàcy, przekazujàcy i otrzymujàcy
Êrodki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2,”

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) osoby zatrudnione lub pe∏niàce s∏u˝b´

w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych, zobowiàzane, na podstawie od-
r´bnych przepisów, do sk∏adania oÊwiad-
czeƒ o stanie majàtkowym.”;

5) w art. 6:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. CzynnoÊci zwiàzane z realizacjà zadaƒ usta-
wowych wykonujà inspektorzy kontroli
skarbowej i pracownicy jednostek organi-
zacyjnych kontroli skarbowej, zwani dalej
odpowiednio «inspektorami» i «pracowni-
kami». Inspektorzy i pracownicy, wykonu-
jàc czynnoÊci s∏u˝bowe, pos∏ugujà si´ legi-
tymacjami s∏u˝bowymi i znakami identyfi-
kacyjnymi.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Inspektorzy prowadzà post´powanie przygo-

towawcze, w trybie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach Kodeksu post´powania karne-
go, Kodeksu post´powania w sprawach o wy-
kroczenia i Kodeksu karnego skarbowego,
w sprawach z zakresu kontroli skarbowej.”,

c) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Inspektorów powo∏uje i odwo∏uje Generalny

Inspektor Kontroli Skarbowej.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-

blicznych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
wzory legitymacji s∏u˝bowych i znaków iden-
tyfikacyjnych, organy w∏aÊciwe do ich wyda-
wania, sposób ich wydawania, wymiany,
sk∏adania do depozytu i zwrotu oraz pos∏ugi-
wania si´ nimi, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci zapewnienie w∏aÊciwej ich ochrony.”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 7. 1. Organy administracji rzàdowej i samo-

rzàdowej oraz inne paƒstwowe, gminne,
powiatowe i wojewódzkie jednostki or-
ganizacyjne sà obowiàzane wspó∏dzia-
∏aç, nieodp∏atnie udost´pniaç informa-
cje oraz udzielaç pomocy organom kon-
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troli skarbowej oraz inspektorom i pra-
cownikom przy wykonywaniu zadaƒ
okreÊlonych w ustawie.

2. Organy kontroli skarbowej sà uprawnio-
ne do korzystania z informacji groma-
dzonych przez organy celne i podatko-
we, w tym równie˝ z danych w formie za-
pisu informatycznego, z zastrze˝eniem
zachowania zasad okreÊlonych w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych.

3. Organy kontroli skarbowej wspó∏pracu-
jà z Szefem Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych w zakresie niezb´d-
nym do realizacji jego zadaƒ ustawo-
wych.

4. Rada Ministrów okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób i tryb wspó∏dzia∏a-
nia organów kontroli skarbowej oraz in-
spektorów i pracowników z organami
i jednostkami, o których mowa w ust. 1
i 2, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew-
nienia skutecznoÊci kontroli skarbo-
wej.”;

7) po art. 7 dodaje si´ art. 7a i 7b w brzmieniu:
„Art. 7a. Organy kontroli skarbowej wspó∏pracujà

i wspó∏dzia∏ajà z innymi organami i insty-
tucjami paƒstwowymi oraz zagraniczny-
mi, w tym z organami odpowiedzialnymi
za ochron´ interesów finansowych Unii
Europejskiej, a tak˝e z organizacjami mi´-
dzynarodowymi w zakresie niezb´dnym
dla realizacji zadaƒ ustawowych.

Art. 7b. Organy kontroli skarbowej mogà zbieraç
i wykorzystywaç w celu realizacji ustawo-
wych zadaƒ informacje, w tym dane oso-
bowe, oraz przetwarzaç je w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobo-
wych, tak˝e bez wiedzy i zgody osoby,
której dane te dotyczà. Administrator da-
nych jest obowiàzany udost´pniç dane
osobowe na podstawie imiennego upo-
wa˝nienia organu kontroli skarbowej,
okazanego przez inspektora lub pracow-
nika wraz z legitymacjà s∏u˝bowà. Infor-
macja o udost´pnieniu tych danych pod-
lega ochronie zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych.”;

8) w art. 8:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej ja-
ko organ wy˝szego stopnia nad dyrektorami
urz´dów kontroli skarbowej,

3) dyrektor urz´du kontroli skarbowej.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wy∏àczenie organu kontroli skarbowej na-
st´puje z przyczyn okreÊlonych w art. 130
§ 1 pkt 1—4, 6 i 7 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 oraz 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).”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektorów urz´dów kontroli skarbowej po-

wo∏uje spoÊród inspektorów oraz odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych na wniosek Generalnego Inspekto-
ra Kontroli Skarbowej.”;

9) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Jednostkami organizacyjnymi kontroli

skarbowej sà urz´dy kontroli skarbowej
i urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, siedziby i terytorialny zasi´g
dzia∏ania urz´dów kontroli skarbowej,
bioràc pod uwag´ administracyjny po-
dzia∏ kraju. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, organizacj´ urz´dów kontroli
skarbowej, zapewniajàc sprawne wyko-
nywanie zadaƒ kontroli skarbowej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w drodze zarzàdzenia, na-
daje statut urz´dom kontroli skarbo-
wej.”;

10) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. W∏aÊciwoÊç miejscowà dyrektorów

urz´dów kontroli skarbowej okreÊla si´
wed∏ug terytorialnego zasi´gu dzia∏a-
nia urz´du kontroli skarbowej.

2. W∏aÊciwoÊç miejscowa i zakres zadaƒ
organów kontroli skarbowej sà ustalane
z uwzgl´dnieniem równie˝ zadaƒ i tery-
torialnego zasi´gu dzia∏ania organów
kontroli skarbowej okreÊlonych w prze-
pisach odr´bnych, w szczególnoÊci
przepisach o wprowadzeniu progra-
mów pilota˝owych, okreÊlonych w art. 5
ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 czerwca
1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych
(Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804).

3. Je˝eli podmiot posiada oddzia∏y (zak∏a-
dy) na terenie dzia∏ania innego urz´du
kontroli skarbowej ni˝ w∏aÊciwy dla sie-
dziby tego podmiotu, do przeprowa-
dzenia czynnoÊci kontrolnych w tym
oddziale (zak∏adzie) uprawniony jest
równie˝ inspektor upowa˝niony przez
dyrektora urz´du kontroli skarbowej
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po-
∏o˝enia tego oddzia∏u (zak∏adu).

4. Organ kontroli skarbowej w∏aÊciwy
miejscowo w dniu wszcz´cia post´po-
wania kontrolnego pozostaje w∏aÊciwy
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a˝ do dnia jego zakoƒczenia, chocia˝by
w toku post´powania zmieni∏y si´ pod-
stawy w∏aÊciwoÊci.

5. Je˝eli kontrola dotyczy okresu, w któ-
rym w∏aÊciwym miejscowo by∏ inny 
organ kontroli skarbowej ni˝ w dniu
wszcz´cia post´powania kontrolnego,
w∏aÊciwym do prowadzenia post´po-
wania za ca∏y okres obj´ty kontrolà jest
dyrektor urz´du kontroli skarbowej
w∏aÊciwy miejscowo w dniu wszcz´cia
tego post´powania. 

6. Inspektorzy prowadzà czynnoÊci kon-
trolne wed∏ug terytorialnego zasi´gu
dzia∏ania urz´dów kontroli skarbowej,
w których sà zatrudnieni.

7. Inspektorzy zatrudnieni w urz´dzie ob-
s∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych sà upo-
wa˝nieni do prowadzenia czynnoÊci
kontrolnych na ca∏ym terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

8. Generalny Inspektor Kontroli Skarbo-
wej mo˝e upowa˝niç inspektora zatrud-
nionego w urz´dzie kontroli skarbowej
do przeprowadzenia czynnoÊci kontrol-
nych poza obszarem terytorialnego za-
si´gu dzia∏ania tego urz´du.”;

11) w art. 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià dyrekto-
rów urz´dów kontroli skarbowej, inspekto-
rów zatrudnionych w urz´dzie obs∏ugujàcym
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych oraz pracowników operacyjnych
w zakresie realizacji zadaƒ okreÊlonych
w ustawie.”,

b) w ust. 2:
— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) upowa˝nia inspektorów i pracowników
zatrudnionych w urz´dzie obs∏ugujàcym
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych do przeprowadzania czynno-
Êci kontrolnych, a tak˝e, w uzasadnionych
przypadkach, decyduje o zmianie inspek-
tora lub pracownika prowadzàcego czyn-
noÊci kontrolne,”

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) wydaje decyzje i wyniki kontroli w spra-

wach okreÊlonych w ustawie oraz mo˝e
upowa˝niç inspektora do wydania decy-
zji lub wyniku kontroli w jego imieniu,”

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) upowa˝nia inspektorów i pracowników

zatrudnionych w urz´dach kontroli skar-
bowej do przeprowadzania czynnoÊci
kontrolnych poza obszarem terytorialne-
go zasi´gu dzia∏ania danego urz´du,”

— dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) ustala zasady i kryteria dokonywania
ocen kwalifikacyjnych, o których mowa
w art. 39 ust. 2a.”,

c) w ust. 3 wyrazy „jednostki organizacyjnej wyod-
r´bnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa
Finansów” zast´puje si´ wyrazami „komórki or-
ganizacyjnej wyodr´bnionej w tym celu w struk-
turze urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych”;

12) w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor urz´du kontroli skarbowej kieruje
pracà urz´du kontroli skarbowej.”,

b) w ust. 2:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) upowa˝nia inspektorów i pracowników
do przeprowadzenia czynnoÊci kontrol-
nych,”

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) wydaje decyzje i wyniki kontroli w spra-

wach okreÊlonych w ustawie, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach mo˝e
upowa˝niç inspektora do wydawania de-
cyzji lub wyniku kontroli w jego imieniu,”

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dokonuje, w szczególnie uzasadnionych

przypadkach, zmiany inspektora lub pra-
cownika prowadzàcego czynnoÊci kontro-
lne,”;

13) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Uprawnienia kontroli skarbowej oraz zasady u˝ycia
Êrodków przymusu bezpoÊredniego i broni palnej

Art. 11a. 1. Inspektorzy i pracownicy wykonujàcy
czynnoÊci zwiàzane z realizacjà zadaƒ
ustawowych, okreÊlonych w art. 2 i 3
ustawy, majà prawo do:
1) legitymowania osób w celu ustale-

nia ich to˝samoÊci,
2) zatrzymywania i przeszukiwania

osób oraz przeszukiwania pomiesz-
czeƒ, baga˝u i ∏adunku w trybie
i przypadkach okreÊlonych w przepi-
sach Kodeksu post´powania karne-
go i Kodeksu karnego skarbowego,

3) zatrzymywania pojazdów i innych
Êrodków przewozowych w celu prze-
prowadzenia kontroli przewo˝onych
towarów lub dokumentów przewo-
zowych dotyczàcych tych towarów,
a tak˝e badania towarów i pobiera-
nia ich próbek, oraz przeprowadze-
nia kontroli rodzaju u˝ywanego pali-
wa przez pobranie próbek paliwa ze
zbiornika pojazdu mechanicznego,

4) zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do
innych jednostek organizacyjnych,
przedsi´biorców i organizacji spo-
∏ecznych, jak równie˝ zwracania si´
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w nag∏ych wypadkach do ka˝dej oso-
by o udzielenie doraênej pomocy,
w ramach obowiàzujàcych przepi-
sów prawa.

2.  Je˝eli przy dokonywaniu czynnoÊci
s∏u˝bowych zaistnia∏a koniecznoÊç
zdj´cia na∏o˝onych uprzednio zamk-
ni´ç celnych, inspektorzy i pracownicy
majà obowiàzek ponownego na∏o˝enia
zamkni´ç celnych i odnotowania tego
faktu w treÊci odpowiedniego doku-
mentu.

3. Osoba posiadajàca towary jest zobo-
wiàzana, na jej koszt, do wykonywania
czynnoÊci umo˝liwiajàcych przeprowa-
dzenie kontroli, o której mowa w ust. 1
pkt 3, a w szczególnoÊci do roz∏adowa-
nia, okazania oraz za∏adowania towaru
po zakoƒczeniu czynnoÊci.

4. Osobie przys∏uguje za˝alenie do Gene-
ralnego Inspektora Kontroli Skarbowej
na zasadnoÊç lub sposób dokonania
czynnoÊci, o której mowa w ust. 3.

Art. 11b. 1. W toku wykonywania czynnoÊci s∏u˝-
bowych inspektorzy i pracownicy sà zo-
bowiàzani do poszanowania godnoÊci
cz∏owieka oraz respektowania innych
praw i wolnoÊci obywatelskich.

2. Inspektorzy i pracownicy sà zobowiàza-
ni do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych w sposób mo˝liwie najmniej na-
ruszajàcy dobra osobiste i majàtkowe
osób i przedsi´biorców, których te
czynnoÊci dotyczà.

3. Zatrzymanie osoby mo˝e byç zastoso-
wane tylko wówczas, gdy inne Êrodki
pozostajàce w dyspozycji organów
kontroli skarbowej, inspektorów i pra-
cowników sà bezcelowe lub okaza∏y si´
nieskuteczne.

4. W razie uzasadnionej potrzeby zatrzy-
manà osob´ nale˝y niezw∏ocznie pod-
daç badaniu lekarskiemu lub udzieliç
jej pierwszej pomocy medycznej.

5. Zatrzymanie pojazdów mechanicznych
i innych Êrodków przewozowych mo˝e
byç dokonywane tylko przez umundu-
rowanych inspektorów i pracowników,
znajdujàcych si´ w pobli˝u oznakowa-
nego pojazdu s∏u˝bowego.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wzór i sposób oznakowania po-
jazdów s∏u˝bowych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci zapewnienie jedno-
znacznej identyfikacji pojazdów.

Art. 11c. 1. Na sposób prowadzenia czynnoÊci,
o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1
i 3, przys∏uguje za˝alenie do w∏aÊciwe-
go miejscowo prokuratora rejonowe-
go.

2. Z czynnoÊci wymienionych w art. 11a
ust. 1 pkt 2—4 sporzàdza si´ protokó∏,
a z czynnoÊci wymienionej w art. 11a
ust. 1 pkt 1 — notatk´ s∏u˝bowà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy tryb wykonywania czyn-
noÊci, o których mowa w art. 11a ust. 1
pkt 1—3 i ust. 2, a tak˝e sposób i tryb
wspó∏pracy z Policjà w tym zakresie,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zapew-
nienie ich sprawnoÊci i skutecznoÊci
oraz zasady zatrzymywania pojazdów
obowiàzujàce w Policji.

Art. 11d. 1. Inspektorzy i pracownicy mogà sto-
sowaç Êrodki przymusu bezpoÊred-
niego wobec osób niepodporzàdko-
wujàcych si´ ich poleceniom wyda-
nym w celu realizacji zadaƒ okreÊlo-
nych w art. 11g ust. 1.

2. Ârodki przymusu bezpoÊredniego mo-
gà byç u˝yte jedynie w zakresie nie-
zb´dnym do osiàgni´cia podporzàdko-
wania si´ poleceniom, o których mowa
w ust. 1, lub do skutecznego odparcia
bezpoÊredniego i bezprawnego zama-
chu na inspektora lub innà osob´.

3. Dopuszczalne jest stosowanie tylko ta-
kich Êrodków przymusu bezpoÊrednie-
go, jakie odpowiadajà potrzebom wyni-
kajàcym z istniejàcej sytuacji, i pod wa-
runkiem, ̋ e w inny dost´pny w tej sytu-
acji sposób nie mo˝na skutecznie oraz
bezpiecznie wykonaç czynnoÊci s∏u˝bo-
wych.

Art. 11e. 1. Uprawnia si´ inspektorów i pracowni-
ków do stosowania nast´pujàcych
Êrodków przymusu bezpoÊredniego:
1) si∏y fizycznej,
2) indywidualnych technicznych i che-

micznych Êrodków lub urzàdzeƒ
przeznaczonych do obezw∏adniania
i konwojowania osób albo do zatrzy-
mywania oraz unieruchamiania po-
jazdów mechanicznych i innych
Êrodków przewozowych.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki i sposoby u˝ycia
Êrodków przymusu bezpoÊredniego,
a tak˝e szczegó∏owe rodzaje i tryb wy-
posa˝ania w Êrodki, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, uwzgl´dniajàc zapewnie-
nie mo˝liwie najmniejszej dolegliwoÊci
dla osób.

Art. 11f. 1. Je˝eli Êrodki przymusu bezpoÊredniego
wymienione w art. 11e ust. 1 okaza∏y si´
niewystarczajàce lub ich u˝ycie ze
wzgl´du na okolicznoÊci danego zdarze-
nia nie jest mo˝liwe, inspektor i pracow-
nik ma prawo u˝ycia broni palnej wy-
∏àcznie:
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1) w celu odparcia bezpoÊredniego
i bezprawnego zamachu na ˝ycie,
zdrowie lub wolnoÊç w∏asnà lub innej
osoby oraz w celu przeciwdzia∏ania
czynnoÊciom zmierzajàcym w oczy-
wisty sposób bezpoÊrednio do takie-
go zamachu,

2) przeciwko osobie niepodporzàdko-
wujàcej si´ wezwaniu do natychmia-
stowego porzucenia broni lub innego
niebezpiecznego narz´dzia, którego
u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu, zdrowiu
lub wolnoÊci inspektora, pracownika
albo innej osoby,

3) przeciwko osobie, która usi∏uje bez-
prawnie i przemocà odebraç broƒ
palnà inspektorowi, pracownikowi
lub innej osobie uprawnionej do po-
siadania broni palnej,

4) w celu odparcia niebezpiecznego,
bezpoÊredniego i gwa∏townego za-
machu na obiekty administracji skar-
bowej,

5) w bezpoÊrednim poÊcigu za osobà,
wobec której u˝ycie broni by∏o do-
puszczalne w przypadkach okreÊlo-
nych w pkt 1—3.

2. U˝ycie broni palnej powinno nastàpiç
w sposób wyrzàdzajàcy mo˝liwie naj-
mniejszà szkod´ osobie, przeciwko któ-
rej u˝yto broni, i nie mo˝e zmierzaç do
pozbawienia tej osoby ̋ ycia ani nara˝aç
osób postronnych na niebezpieczeƒ-
stwo utraty ˝ycia lub zdrowia.

3. W broƒ palnà mo˝e byç wyposa˝ony,
przeszkolony w zakresie zwiàzanym z jej
u˝ywaniem, inspektor i pracownik za-
trudniony w wyodr´bnionej komórce,
o której mowa w art. 11g ust. 1.

4. Rada Ministrów okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe warunki
i sposób post´powania przy u˝yciu bro-
ni palnej, bioràc pod uwag´ u˝ycie jej
jako Êrodka ostatecznego.

Art. 11g. 1. Uprawnienia, o których mowa w
art. 11a ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 11d ust. 1,
art. 11e ust. 1 i art. 11f ust. 1, przys∏u-
gujà inspektorom i pracownikom za-
trudnionym w wyodr´bnionych ko-
mórkach organizacyjnych kontroli skar-
bowej wy∏àcznie przy realizacji zadaƒ
okreÊlonych w art. 2 ust. 1 pkt 1a, 2a, 4
i 7 oraz art. 3 pkt 4. Inspektorom i pra-
cownikom tym przys∏uguje umunduro-
wanie s∏u˝bowe i broƒ s∏u˝bowa.

2. Osoby zatrudnione w wyodr´bnionych
komórkach kontroli skarbowej, o któ-
rych mowa w ust. 1, muszà odpowia-
daç kryteriom okreÊlonym w art. 25
ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81,
poz. 731).

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
1) tryb tworzenia i wykaz wyodr´bnio-

nych komórek organizacyjnych,
o których mowa w ust. 1, oraz liczb´
zatrudnionych w nich inspektorów
i pracowników, uwzgl´dniajàc po-
trzeby wynikajàce z koniecznoÊci za-
pewnienia w∏aÊciwej realizacji zadaƒ
ustawowych,

2) tryb naboru do komórek, o których
mowa w ust. 1, w sposób uwzgl´d-
niajàcy szczególny charakter zadaƒ
w nich wykonywanych oraz umo˝li-
wiajàcy sprawdzenie posiadania
przez kandydatów predyspozycji do
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicz-
nych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia,
wzory umundurowania oraz kryteria
i tryb przydzia∏u broni s∏u˝bowej
i umundurowania, z uwzgl´dnieniem
iloÊci i rodzajów sk∏adników umundu-
rowania oraz okresu ich u˝ywalnoÊci.”;

14) w art. 12 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Kontrola skarbowa mo˝e byç równie˝ prowa-

dzona poza planem kontroli, w oparciu o uzy-
skane informacje lub materia∏y albo przepro-
wadzone analizy.”;

15) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Wszcz´cie post´powania kontrolnego,

z zastrze˝eniem art. 14 ust. 1, nast´puje
w formie postanowienia.

2. Datà wszcz´cia post´powania kontrol-
nego jest dzieƒ dor´czenia kontrolowa-
nemu postanowienia o wszcz´ciu po-
st´powania kontrolnego, z zastrze˝e-
niem art. 14 ust. 1. 

3. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza in-
spektor wraz z upowa˝nionymi pra-
cownikami po dor´czeniu kontrolowa-
nemu upowa˝nienia do przeprowadze-
nia czynnoÊci kontrolnych oraz okaza-
niu legitymacji s∏u˝bowych i znaków
identyfikacyjnych.

4. W czynnoÊciach, o których mowa
w ust. 3, mogà uczestniczyç osoby
uprawnione na podstawie ratyfikowa-
nych przez Rzeczpospolità Polskà
umów mi´dzynarodowych, a w przy-
padku dokonywania kontroli Êrodków
przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej
przez instytucje Unii Europejskiej —
przedstawiciele organów Unii Europej-
skiej.

5. Je˝eli kontrolowanym jest osoba praw-
na lub jednostka organizacyjna niema-
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jàca osobowoÊci prawnej, dor´cza si´
upowa˝nienie oraz okazuje legitymacj´
i znak identyfikacyjny cz∏onkowi zarzà-
du, wspólnikowi lub innej osobie upo-
wa˝nionej do reprezentowania lub pro-
wadzenia spraw kontrolowanego.

6. W razie nieobecnoÊci kontrolowanego
lub osób, o których mowa w ust. 5, do-
r´cza si´ upowa˝nienie oraz okazuje si´
legitymacje s∏u˝bowe i znaki identyfi-
kacyjne — pracownikowi lub innej oso-
bie wykonujàcej czynnoÊci na rzecz
kontrolowanego w miejscu wszcz´cia
post´powania lub czynnoÊci kontrol-
nych; z czynnoÊci tej sporzàdza si´ pro-
tokó∏ i przedstawia si´ niezw∏ocznie
kontrolowanemu.

7. Upowa˝nienie do przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolnych jest wydawane
przez dyrektora urz´du kontroli skarbo-
wej lub Generalnego Inspektora Kon-
troli Skarbowej i okreÊla:
1) imi´ i nazwisko inspektora, imiona

i nazwiska pracowników, wykonujà-
cych czynnoÊci kontrolne, a tak˝e
osób, o których mowa w ust. 4, je˝e-
li osoby takie b´dà braç udzia∏
w czynnoÊciach kontrolnych,

2) numer legitymacji s∏u˝bowej inspek-
tora i upowa˝nionych pracowników,

3) oznaczenie kontrolowanego,
4) termin wa˝noÊci upowa˝nienia,
5) zakres kontroli,
6) prawa i obowiàzki kontrolowane-

go.”;

16) w art. 14: 
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Je˝eli okolicznoÊci faktyczne uzasadniajà
niezw∏oczne podj´cie kontroli, post´powa-
nie kontrolne mo˝e byç wszcz´te po okaza-
niu legitymacji s∏u˝bowej i znaku identyfika-
cyjnego kontrolowanemu lub osobom wy-
mienionym w art. 13 ust. 6.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kon-
trolowanemu nale˝y niezw∏ocznie dor´czyç
postanowienie o wszcz´ciu post´powania
kontrolnego oraz upowa˝nienie do przepro-
wadzenia czynnoÊci kontrolnych; niedope∏-
nienie tych obowiàzków powoduje niewa˝-
noÊç post´powania kontrolnego. O niewa˝-
noÊci przeprowadzonego post´powania
kontrolnego informuje si´ kontrolowanego,
a materia∏y pochodzàce z kontroli zostajà
zniszczone.”, 

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 2” zast´puje si´ wyrazami
„ust. 6”,

c) w ust. 5 u˝yty dwukrotnie wyraz „inspektor” za-
st´puje si´ wyrazami „organ kontroli skarbo-
wej”;

17) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Na ˝àdanie organu kontroli skarbowej
podmiot uprawniony, na podstawie
odr´bnych przepisów, do odebrania
oÊwiadczenia o stanie majàtkowym
jest obowiàzany przekazaç temu orga-
nowi poÊwiadczonà za zgodnoÊç
z orygina∏em kopi´ tego oÊwiadczenia
— w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia ˝àdania.

2. W post´powaniu w zakresie, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, nie stosuje
si´ art. 13 ust. 6, art. 14, art. 20 ust. 2
i art. 27 ust. 1 pkt 7.”;

18) w art. 15 w ust. 1 wyrazy „na zawiadomieniu 
o wszcz´ciu post´powania” zast´puje si´ wyraza-
mi „na upowa˝nieniu do przeprowadzenia czynno-
Êci kontrolnych”;

19) w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. CzynnoÊci kontrolne przeprowadzane sà
w godzinach prowadzenia dzia∏alnoÊci,
przede wszystkim w siedzibie kontrolowane-
go, w miejscu przechowywania dokumenta-
cji lub jej prowadzenia oraz w innych miej-
scach zwiàzanych z prowadzonà przez kon-
trolowanego dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
a w przypadku kontroli oÊwiadczeƒ o stanie
majàtkowym — przede wszystkim w jedno-
stce organizacyjnej kontroli skarbowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na ˝àdanie inspektora kontrolowany b´dàcy

osobà fizycznà jest obowiàzany z∏o˝yç
oÊwiadczenie o stanie majàtkowym na okre-
Êlony dzieƒ, w post´powaniu w zakresie,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, lub je˝e-
li z toczàcego si´ post´powania wynika, ˝e
nie ujawni∏ wszystkich obrotów lub przycho-
dów majàcych istotne znaczenie dla ustale-
nia wysokoÊci zobowiàzania podatkowego.
Przepis art. 233 Kodeksu karnego stosuje si´,
o czym nale˝y pouczyç kontrolowanego.”,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio w po-

st´powaniu w zakresie, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 8.”;

20) w art. 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. CzynnoÊci okreÊlone w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7
i 8 kontrolowany jest obowiàzany wykonaç
nieodp∏atnie.”,

b) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „pkt 1”;

21) w art. 18 skreÊla si´ ust. 2;

22) w art. 20 w ust. 2 wyrazy „art. 9 ust. 4” zast´puje
si´ wyrazami „art. 9a ust. 1”;

23) w art. 21:
a) w ust. 1 wyraz „wyniku” zast´puje si´ wyrazem

„ustaleƒ”,
b) w ust. 4 wyrazy „ust. 1” zast´puje si´ wyrazami

„ust. 1—3”;
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24) w art. 22 w ust. 2 po wyrazach „podpisania proto-
ko∏u” dodaje si´ wyrazy „ , a w przypadku protoko-
∏u badania dokumentów i ewidencji w terminie
14 dni,”;

25) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po rozpatrzeniu przez inspektora zastrze˝eƒ,

o których mowa w ust. 1, organ kontroli skarbo-
wej wydaje:
1) decyzj´ lub decyzje w rozumieniu ustawy —

Ordynacja podatkowa — gdy ustalenia doty-
czà podatków i innych nale˝noÊci bud˝eto-
wych, których okreÊlanie lub ustalanie nale-
˝y do w∏aÊciwoÊci urz´dów skarbowych,

2) wynik kontroli — gdy ustalenia dotyczà nie-
prawid∏owoÊci innych ni˝ wymienione
w pkt 1, w szczególnoÊci w zakresie oÊwiad-
czeƒ o stanie majàtkowym lub gdy nieprawi-
d∏owoÊci nie stwierdzono, albo gdy ustale-
nia dotyczà nale˝noÊci celnych.”;

26) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. 1. Od decyzji, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt 1, s∏u˝y odwo∏anie do w∏aÊci-
wej izby skarbowej — je˝eli decyzj´ wy-
da∏ dyrektor urz´du kontroli skarbowej.

2. Od decyzji, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 1, wydanej przez Generalne-
go Inspektora Kontroli Skarbowej oraz
od decyzji, o której mowa w ust. 3, nie
s∏u˝y odwo∏anie, jednak˝e stronie s∏u˝y
wniosek do tego organu o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

3. Do uchylenia, zmiany lub stwierdzenia
niewa˝noÊci decyzji ostatecznej dyrek-
tora urz´du kontroli skarbowej lub Ge-
neralnego Inspektora Kontroli Skarbo-
wej w∏aÊciwy jest Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej; w sprawach
o wznowienie post´powania zakoƒczo-
nego decyzjà ostatecznà Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej w∏aÊci-
wy jest ten organ.

4. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy ustawy — Ordynacja podatkowa
dotyczàce odwo∏aƒ.”;

27) w art. 27:
a) w ust. 1 w pkt 8 wyraz „inspektora” zast´puje si´

wyrazami „organu kontroli skarbowej”,
b) w ust. 2 po wyrazach „Wynik kontroli” dodaje

si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 2a,”
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wynik kontroli zawierajàcy ustalenia w za-
kresie:
1) nale˝noÊci celnych — dor´cza si´ w∏aÊci-

wemu naczelnikowi urz´du celnego
i kontrolowanemu,

2) oÊwiadczenia o stanie majàtkowym —
dor´cza si´ kontrolowanemu.”,

d) w ust. 3 po wyrazie „obowiàzany” dodaje si´
wyrazy „ , z wyjàtkiem sytuacji, o której mowa
w ust. 2a”;

28) w art. 31 po wyrazach „stosuje si´” dodaje si´ wy-
raz „odpowiednio”;

29) w art. 33:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „w sprawie

karnej skarbowej” zast´puje si´ wyrazami
„w sprawie o przest´pstwa i wykroczenia oraz
przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbo-
we”,

b) w ust. 4 wyrazy „wiadomoÊci stanowiàce tajem-
nic´ s∏u˝bowà w rozumieniu przepisów o ochro-
nie tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej” zast´pu-
je si´ wyrazami „informacje niejawne stanowià-
ce tajemnic´ s∏u˝bowà w rozumieniu przepisów
o ochronie informacji niejawnych”;

30) w art. 33a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z ˝àdaniem sporzàdzenia i przekazania infor-
macji w zakresie, o którym mowa w art. 33
ust. 1—3, Generalny Inspektor Kontroli Skar-
bowej lub dyrektor urz´du kontroli skarbo-
wej mo˝e wystàpiç równie˝ w zwiàzku z po-
st´powaniem kontrolnym, po uprzednim
wezwaniu kontrolowanego do udzielenia in-
formacji z tego zakresu albo do upowa˝nie-
nia instytucji finansowych do przekazania
tych informacji, je˝eli kontrolowany uprzed-
nio:
1) nie wyrazi zgody na udzielenie tych infor-

macji albo
2) nie upowa˝ni organu kontroli skarbowej

do wystàpienia do instytucji finansowych
wymienionych w art. 33 ust. 1—3 o prze-
kazanie tych informacji, albo

3) w terminie wyznaczonym przez organ
kontroli skarbowej nie udzieli informacji
lub upowa˝nienia, o których mowa w
pkt 1 lub 2.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. a)—c) wyraz „podatnik” za-
st´puje si´ wyrazem „kontrolowany”,

c) w ust. 5 wyrazy „post´powaƒ karnych skarbo-
wych i kontrolnych” zast´puje si´ wyrazami
„post´powaƒ w sprawach o przest´pstwa i wy-
kroczenia oraz przest´pstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe, a tak˝e post´powaƒ kontrol-
nych,”;

31) w art. 33b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W toku post´powania w sprawach o prze-
st´pstwa i wykroczenia oraz o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowa-
dzonego przez inspektora, bàdê w toku po-
st´powania kontrolnego prowadzonego
przez dyrektora urz´du kontroli skarbowej
lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbo-
wej dost´p do informacji, o których mowa
w art. 33, przys∏uguje wy∏àcznie inspektoro-
wi prowadzàcemu post´powanie lub czyn-
noÊci kontrolne oraz w∏aÊciwym organom
kontroli skarbowej.”,
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b) w ust. 2 wyrazy „tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bo-
wej” zast´puje si´ wyrazami „informacji niejaw-
nych”,

c) w ust. 3 wyrazy „karnego skarbowego” zast´pu-
je si´ wyrazami „w sprawach o przest´pstwa
i wykroczenia oraz przest´pstwa skarbowe i wy-
kroczenia skarbowe”;

32) w art. 34a w ust. 1:
a) w pkt 1 wyrazy „karnego skarbowego” zast´pu-

je si´ wyrazami „post´powania w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbo-
we”,

b) w pkt 2 wyrazy „karnym skarbowym” zast´puje
si´ wyrazami „post´powaniem w sprawach
o przest´pstwa i wykroczenia oraz o przest´p-
stwa skarbowe i wykroczenia skarbowe”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sàdowi administracyjnemu — w razie z∏o˝e-

nia przez stron´ skargi,”
d) w pkt 4 wyrazy „ministrowi w∏aÊciwemu do

spraw sprawiedliwoÊci” zast´puje si´ wyrazami
„Ministrowi SprawiedliwoÊci”,

e) w pkt 5 w lit. b) wyrazy „Naczelnym Sàdem Ad-
ministracyjnym” zast´puje si´ wyrazami „sà-
dem administracyjnym”;

33) w art. 34b:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , Generalnemu In-

spektorowi Kontroli Skarbowej”,
b) w ust. 3 w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „oraz orga-

nom Inspekcji Celnej”,
c) w ust. 4 po wyrazach „ust. 2” dodaje si´ wyrazy

„i 3”;

34) w art. 34c skreÊla si´ wyrazy „oraz w art. 150 § 1 i 2
ustawy karnej skarbowej”;

35) w art. 35 wyrazy „dyrektora urz´du” zast´puje si´
wyrazem „organu”;

36) rozdzia∏ 3b otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 3b

Szczególny nadzór podatkowy

Art. 35b. 1. Szczególnemu nadzorowi podatkowe-
mu, z zastrze˝eniem ust. 3, podlega:
1) produkcja oraz obrót, w tym eksport

i import, wyrobami akcyzowymi
okreÊlonymi na podstawie
art. 35h ust. 1 pkt 1,

2) urzàdzanie gier w kasynach gry i na
automatach, tam gdzie si´ one znaj-
dujà.

2. Szczególny nadzór podatkowy polega
na kontroli:
1) czynnoÊci zwiàzanych z produkcjà

i obrotem wyrobami, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, w szczególnoÊci
wytwarzania, uszlachetniania, prze-
rabiania, zu˝ywania, ska˝ania, rozle-
wu, przyjmowania, magazynowania,
wydawania, przewozu i niszczenia
oraz stosowania i oznaczania tych

wyrobów znakami skarbowymi ak-
cyzy, zgodnie z odr´bnymi przepisa-
mi,

2) iloÊci i jakoÊci wyrobów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, przebiegu pro-
cesów technologicznych i ruchu to-
warowego dotyczàcego tych wyro-
bów oraz ich wydajnoÊci, ubytków
i zu˝ycia,

3) otwarcia i zamkni´cia sto∏ów gry
w kasynach gry oraz obliczania rezul-
tatów gier na sto∏ach i na automa-
tach, 

4) dokumentacji prowadzonej w zakre-
sie, o którym mowa w pkt 1—3.

3. Art. 5 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 35c. 1. Szczególny nadzór podatkowy wykonu-

jà jednostki organizacyjne kontroli skar-
bowej przez swoich pracowników, zwa-
nych dalej «pracownikami szczególne-
go nadzoru podatkowego».

2. CzynnoÊci kontrolne, o których mowa
w art. 35b ust. 2, sà wykonywane na
podstawie upowa˝nieƒ wydawanych
przez dyrektora urz´du kontroli skarbo-
wej lub Generalnego Inspektora Kon-
troli Skarbowej.

3. Szczególny nadzór podatkowy mo˝e
byç wykonywany jako nadzór sta∏y.

4. Sprawowanie sta∏ego nadzoru polega
na wykonywaniu czynnoÊci kontrol-
nych, o których mowa w art. 35b ust. 2,
przez komórk´ organizacyjnà jednostki
organizacyjnej kontroli skarbowej
utworzonà w tym celu na terenie pod-
miotu podlegajàcego szczególnemu
nadzorowi podatkowemu, zwanà dalej
«komórkà sta∏ego nadzoru».

5. Do wykonywania szczególnego nadzo-
ru podatkowego stosuje si´ odpowied-
nio art. 9a, art. 10 ust. 2 pkt 5 i 7,
art. 16—22, art. 34 i art. 34a—34c oraz,
w zakresie nieuregulowanym w usta-
wie, przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego.

Art. 35d. 1. Pracownicy szczególnego nadzoru po-
datkowego sà uprawnieni do:
1) ˝àdania powtórzenia, je˝eli to mo˝li-

we, ka˝dej czynnoÊci, w wyniku któ-
rej uzyskuje si´ dane o przyjmowa-
nych, wydawanych lub wprowadza-
nych do procesu produkcyjnego su-
rowcach, materia∏ach, produkcji
w toku i pó∏fabrykatach oraz uzyska-
nych produktach, wyrobach goto-
wych i wysokoÊci strat produkcyj-
nych,

2) pobierania próbek surowców, pó∏fa-
brykatów i wyrobów gotowych
w celu ich zbadania,

3) nak∏adania zabezpieczeƒ urz´do-
wych na urzàdzenia, pomieszczenia
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i naczynia s∏u˝àce do dzia∏alnoÊci
obj´tej szczególnym nadzorem po-
datkowym w celu uniemo˝liwienia
dost´pu do ich wn´trz bez uszkodze-
nia zabezpieczenia urz´dowego,
a tak˝e na dokumentacj´, o której
mowa w art. 35b ust. 2 pkt 4, w celu
jej urz´dowego uwierzytelnienia,

4) uczestniczenia w dokonywanych
przez podmiot podlegajàcy szcze-
gólnemu nadzorowi podatkowemu
czynnoÊciach, o których mowa
w art. 35b ust. 2 pkt 1—3,

5) ˝àdania zamkni´cia dokumentacji,
o której mowa w art. 35b ust. 2 pkt 4,
w celu umo˝liwienia porównania
rzeczywistego stanu zapasów ze sta-
nem ewidencyjnym.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1,
przys∏ugujà pracownikom szczególne-
go nadzoru podatkowego tak˝e w sto-
sunku do podmiotów wykonujàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie, o którym mowa
w art. 35b ust. 1, bez zachowania wa-
runków oraz form okreÊlonych przepi-
sami prawa.

Art. 35e. 1. Podmioty podlegajàce szczególnemu
nadzorowi podatkowemu sà obowiàza-
ne zapewniç warunki i Êrodki do spraw-
nego przeprowadzania kontroli, w tym:

1) przes∏aç do urz´du kontroli skarbo-
wej, co najmniej na 14 dni przed
rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci w zakre-
sie, o którym mowa w art. 35b
ust. 1, zg∏oszenie oraz dokumenta-
cj´ dotyczàcà tej dzia∏alnoÊci,
a w przypadku wznowienia dzia∏al-
noÊci, po przerwie trwajàcej d∏u˝ej
ni˝ 3 miesiàce — zg∏oszenie doty-
czàce wznowienia tej dzia∏alnoÊci,

2) zapewniç warunki do przeprowa-
dzenia urz´dowego sprawdzenia
podmiotu,

3) przygotowaç i oznaczyç urzàdzenia,
pomieszczenia i naczynia s∏u˝àce
do dzia∏alnoÊci obj´tej szczegól-
nym nadzorem podatkowym,

4) przechowywaç w oddzielnych na-
czyniach i pomieszczeniach wyroby
obj´te szczególnym nadzorem po-
datkowym,

5) dostosowaç urzàdzenia, pomiesz-
czenia i naczynia, o których mowa
w pkt 3, do nak∏adania zabezpie-
czeƒ urz´dowych, a ponadto do-
starczyç potrzebnà iloÊç plomb, la-
ku lub masy plastycznej do piecz´ci
oraz inne materia∏y do na∏o˝enia
zabezpieczeƒ urz´dowych,

6) posiadaç legalizowane przyrzàdy
pomiarowe, odczynniki i sprz´t
techniczny, niezb´dne do kontroli

iloÊci i jakoÊci surowców, pó∏fabry-
katów i wyrobów gotowych,

7) zg∏aszaç urz´dowi kontroli skarbo-
wej albo komórce sta∏ego nadzoru
informacje o terminach czynnoÊci,
o których mowa w art. 35b ust. 2
pkt 1—3,

8) przeprowadzaç czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 35b ust. 2 
pkt 1—3, w obecnoÊci pracownika
szczególnego nadzoru podatkowe-
go,

9) prowadziç dokumentacj´, o której
mowa art. 35b ust. 2 pkt 4, zwiàza-
nà z prowadzeniem dzia∏alnoÊci ob-
j´tej szczególnym nadzorem podat-
kowym, 

10) dokonaç zamkni´cia prowadzonej
dokumentacji, o której mowa
w art. 35b ust. 2 pkt 4, na ˝àdanie
pracownika szczególnego nadzoru
podatkowego w celu umo˝liwienia
porównania rzeczywistego stanu
zapasów ze stanem ewidencyjnym,

11) zg∏aszaç w terminie 2 dni urz´dowi
kontroli skarbowej albo komórce
sta∏ego nadzoru przypadki zniszcze-
nia lub kradzie˝y wyrobów obj´tych
szczególnym nadzorem podatko-
wym bàdê znaków skarbowych ak-
cyzy,

12) zg∏aszaç bezzw∏ocznie urz´dowi
kontroli skarbowej albo komórce
sta∏ego nadzoru przypadki zdarzeƒ
zwiàzanych z dzia∏aniem lub sta-
nem urzàdzeƒ, pomieszczeƒ i na-
czyƒ, o których mowa w pkt 3,
wskazujàcych na niebezpieczeƒ-
stwo strat lub zniszczenia wyrobów
akcyzowych obj´tych szczególnym
nadzorem podatkowym.

2. Za stan pomieszczeƒ, urzàdzeƒ i naczyƒ
s∏u˝àcych do wykonywania dzia∏alno-
Êci w zakresie, o którym mowa
w art. 35b ust. 1, oraz za stan na∏o˝o-
nych na nie zabezpieczeƒ urz´dowych
odpowiedzialny jest podmiot podlega-
jàcy szczególnemu nadzorowi podatko-
wemu.

3. Koszty zwiàzane z realizacjà obowiàz-
ków okreÊlonych w ust. 1 obcià˝ajà
podmioty podlegajàce szczególnemu
nadzorowi podatkowemu.

Art. 35f. 1. Podmioty podejmujàce dzia∏alnoÊç
w zakresie, o którym mowa w
art. 35b ust. 1, podlegajà przed rozpo-
cz´ciem jej prowadzenia urz´dowemu
sprawdzeniu przez pracowników szcze-
gólnego nadzoru podatkowego.

2. Urz´dowemu sprawdzeniu podlegajà
równie˝ podmioty prowadzàce dzia∏al-
noÊç w zakresie, o którym mowa
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w art. 35b ust. 1, po przerwie w tej dzia-
∏alnoÊci trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce,
a tak˝e na ˝àdanie urz´du kontroli skar-
bowej.

3. Urz´dowe sprawdzenie, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2, polega na przeprowadze-
niu czynnoÊci sprawdzajàcych w celu
ustalenia, czy zosta∏y zapewnione wa-
runki i Êrodki do sprawnego przeprowa-
dzania czynnoÊci kontrolnych, o których
mowa w art. 35b ust. 2.

Art. 35g. 1. Rozpocz´cie produkcji lub obrotu wy-
robami obj´tymi szczególnym nadzo-
rem podatkowym bez przeprowadze-
nia urz´dowego sprawdzenia, o którym
mowa w art. 35f ust. 1 i 2, stanowi wy-
twarzanie lub obrót, o którym mowa
w art. 29 pkt 4 Kodeksu karnego skarbo-
wego.

2. Wyroby b´dàce przedmiotem produkcji
lub obrotu, o którym mowa w ust. 1,
podlegajà przepadkowi zgodnie z prze-
pisami Kodeksu karnego skarbowego.

Art. 35h. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
1) wyroby akcyzowe, które w zwiàzku

z wykonywaniem dzia∏alnoÊci w za-
kresie, o którym mowa w
art. 35b ust. 1 pkt 1, sà obj´te szcze-
gólnym nadzorem podatkowym,

2) zakres i szczegó∏owe zasady wyko-
nywania szczególnego nadzoru po-
datkowego w stosunku do poszcze-
gólnych wyrobów podlegajàcych
temu nadzorowi,

3) zakres i szczegó∏owe zasady wyko-
nywania szczególnego nadzoru po-
datkowego przy oznaczaniu wyro-
bów znakami skarbowymi akcyzy,

4) szczegó∏owe zasady wykonywania
szczególnego nadzoru podatkowe-
go, w zakresie okreÊlonym
w art. 35b ust. 1 pkt 2,

5) wzory upowa˝nieƒ, o których mo-
wa w art. 35c ust. 2,

6) szczegó∏owe zasady sprawowania
sta∏ego nadzoru, a tak˝e zasady kon-
troli doraênych i okresowych,

7) szczegó∏owe zasady i tryb pobiera-
nia próbek, o których mowa
w art. 35d ust. 1 pkt 2,

8) szczegó∏owe zasady i tryb nak∏ada-
nia zabezpieczeƒ urz´dowych,
o których mowa w art. 35d ust. 1
pkt 3, oraz rodzaje lub formy tych
zabezpieczeƒ,

9) tryb dokonywania i zakres zg∏oszeƒ,
o których mowa w art. 35e ust. 1
pkt 1, 7, 11 i 12,

10) szczegó∏owy zakres przygotowy-
wania i oznaczania pomieszczeƒ,

urzàdzeƒ i naczyƒ, o których mowa
w art. 35e ust. 1 pkt 3,

11) zakres i szczegó∏owe zasady urz´-
dowego sprawdzenia, o którym
mowa w art. 35f ust. 1 i 2.

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mo-
wa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych powinien
uwzgl´dniç w szczególnoÊci:
1) wyroby akcyzowe o szczególnym

znaczeniu dla bud˝etu paƒstwa oraz
wyroby podlegajàce obowiàzkowi
oznaczania znakami skarbowymi ak-
cyzy,

2) zró˝nicowanie form i sposobów wy-
konywania nadzoru oraz zakresu wy-
magaƒ, które powinny zostaç spe∏-
nione przez podmioty podlegajàce
temu nadzorowi — w zale˝noÊci od
rodzaju podmiotu, rodzaju wykony-
wanej dzia∏alnoÊci oraz grupy wyro-
bów obj´tych szczególnym nadzo-
rem podatkowym,

3) zapewnienie skutecznoÊci i spraw-
noÊci sprawowania szczególnego
nadzoru podatkowego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia:
1) niektóre rodzaje prowadzonej do-

kumentacji, o której mowa w
art. 35b ust. 2 pkt 4, jej wzory, a tak-
˝e szczegó∏owe zasady jej przygoto-
wania i prowadzenia — uwzgl´dnia-
jàc zakres dokumentacji nieodzow-
nej do wykonywania szczególnego
nadzoru podatkowego,

2) tryb niszczenia wyrobów obj´tych
szczególnym nadzorem podatko-
wym w przypadku stwierdzenia ich
nieprzydatnoÊci do spo˝ycia, dalsze-
go przerobu lub zu˝ycia — w sposób
zapewniajàcy skutecznà kontrol´ tej
czynnoÊci,

3) szczegó∏owe zasady i warunki przyj-
mowania, magazynowania, wyda-
wania i przewo˝enia wyrobów obj´-
tych szczególnym nadzorem podat-
kowym — w sposób zapewniajàcy
sta∏à i skutecznà kontrol´ iloÊci i ja-
koÊci wyrobów.”;

37) w art. 36:
a) w ust. 1 wyrazy „w art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 3” za-

st´puje si´ wyrazami „w art. 2 ust. 1 pkt 2a, 5 i 8
oraz w art. 3”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W celu wykrycia przest´pstw:

1) skarbowych, je˝eli wartoÊç przedmiotu
czynu lub uszczuplenie nale˝noÊci publicz-
noprawnej przekraczajà pi´çdziesi´cio-
krotnà wysokoÊç najni˝szego wynagro-
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dzenia za prac´ okreÊlonego na podstawie
odr´bnych przepisów,

2) przeciwko obrotowi gospodarczemu,
okreÊlonych w art. 297—306 Kodeksu kar-
nego, powodujàcych szkod´ majàtkowà
lub skierowanych przeciwko mieniu, je˝e-
li wysokoÊç szkody lub wartoÊç mienia
przekracza pi´çdziesi´ciokrotnà wysokoÊç
najni˝szego wynagrodzenia za prac´ okre-
Êlonego na podstawie odr´bnych przepi-
sów,

3) przyjmowania lub wr´czania korzyÊci ma-
jàtkowej w zwiàzku z pe∏nionà funkcjà pu-
blicznà lub funkcjà zwiàzanà ze szczególnà
odpowiedzialnoÊcià,

4) Êciganych na mocy umów i porozumieƒ
mi´dzynarodowych

— sàd okr´gowy na pisemny wniosek Gene-
ralnego Inspektora Kontroli Skarbowej z∏o-
˝ony po uzyskaniu zgody Prokuratora Gene-
ralnego mo˝e, w drodze postanowienia, za-
rzàdziç, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce,
stosowanie Êrodków technicznych umo˝li-
wiajàcych w sposób niejawny uzyskiwanie
informacji oraz utrwalanie Êladów i dowo-
dów.”,

c) w ust. 6 po wyrazach „operacyjno-rozpoznaw-
czych” dodaje si´ wyrazy „ , okreÊlonych w ust. 3,”;

38) po art. 36 dodaje si´ art. 36a w brzmieniu:
„Art. 36a. 1. Dane identyfikujàce abonenta sieci te-

lekomunikacyjnej lub zakoƒczenia sie-
ci, mi´dzy którymi wykonano po∏àcze-
nie, oraz dane dotyczàce uzyskania
próby po∏àczenia mi´dzy okreÊlonymi
zakoƒczeniami sieci, a tak˝e okolicz-
noÊci i rodzaj wykonywanego po∏à-
czenia, mogà byç ujawnione kontroli
skarbowej oraz przez nià przetwarza-
ne — wy∏àcznie w celu zapobiegania
lub wykrywania przest´pstw.

2. Ujawnienie danych, o których mowa
w ust. 1, nast´puje na pisemny wnio-
sek Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej.

3. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych
sà obowiàzani udost´pniç dane, o któ-
rych mowa w ust. 1, pracownikom
wskazanym we wniosku Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej.

4. Ujawnienie danych, o których mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç za pomocà
sieci telekomunikacyjnej.

5. Materia∏y uzyskane w wyniku czynno-
Êci podj´tych na podstawie ust. 2, któ-
re nie zawierajà informacji majàcych
znaczenie dla post´powania kontrol-
nego lub post´powania w sprawie
o przest´pstwo lub wykroczenie skar-
bowe, podlegajà niezw∏ocznemu ko-
misyjnemu i protokolarnemu znisz-
czeniu.”;

39) po art. 37 dodaje si´ art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbo-

wej zapewnia ochron´ form i metod
wykonywania czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych, w∏asnych obiektów
i danych identyfikujàcych pracowni-
ków i inspektorów. Udzielenie infor-
macji dotyczàcych czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych mo˝e nastàpiç
wy∏àcznie na ˝àdanie sàdu lub proku-
ratora, skierowane z powodu uzasad-
nionego podejrzenia pope∏nienia,
w zwiàzku z prowadzonymi czynno-
Êciami operacyjno-rozpoznawczymi,
przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia
publicznego, z zastrze˝eniem zacho-
wania zasad okreÊlonych w przepi-
sach o ochronie informacji niejaw-
nych lub o ochronie informacji stano-
wiàcych tajemnic´ skarbowà.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych pracownicy
operacyjni mogà pos∏ugiwaç si´ do-
kumentami, które uniemo˝liwiajà
ustalenie danych ich identyfikujàcych
oraz Êrodków, którymi pos∏ugujà si´
przy wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bo-
wych.

3. Organy administracji publicznej obo-
wiàzane sà do udzielania wywiadowi
skarbowemu, w granicach swojej w∏a-
ÊciwoÊci, niezb´dnej pomocy w zakre-
sie wydawania i zabezpieczania doku-
mentów, o których mowa w ust. 2.

4. Pracownikom operacyjnym przys∏u-
guje prawo do stosowania Êrodków
przymusu bezpoÊredniego oraz posia-
dania i u˝ycia broni palnej. 
Art. 11d—11f oraz art. 11g ust. 2 stosu-
je si´ odpowiednio. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, rodzaje, tryb wydawania
i sposób pos∏ugiwania si´ i przecho-
wywania dokumentów, o których mo-
wa w ust. 2, uwzgl´dniajàc cel wyda-
nia, zapewnienie ich ochrony oraz wy-
jàtkowe przes∏anki ich u˝ycia.”;

40) w art. 38:
a) w ust. 1 wyrazy „post´powanie kontrolne” za-

st´puje si´ wyrazami „czynnoÊci kontrolne”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do wy∏àczenia inspektora stosuje si´ odpo-
wiednio art. 130 ustawy — Ordynacja podat-
kowa.”,

c) w ust. 3:
— w zdaniu wst´pnym wyrazy „pracownikom

urz´du kontroli” zast´puje si´ wyrazami
„upowa˝nionym pracownikom”, 

— skreÊla si´ pkt 4—7;
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41) w art. 42 w ust. 3 wyrazy „o pracownikach urz´dów
paƒstwowych” zast´puje si´ wyrazami „o s∏u˝bie
cywilnej”;

42) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. W sprawach z zakresu stosunku pracy,
nieuregulowanych w niniejszej ustawie,
do inspektorów stosuje si´ przepisy usta-
wy o s∏u˝bie cywilnej, a do innych pra-
cowników urz´dów kontroli skarbowej
odpowiednio przepisy ustawy o s∏u˝bie
cywilnej lub ustawy o pracownikach urz´-
dów paƒstwowych.”

Art. 4. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78,
z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426,
z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.
Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r.
Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 76, poz. 809,
Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1368
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 74, poz. 676) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 23 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. W stosunku do dyrektora izby celnej nadzór

nad egzekucjà nale˝noÊci pieni´˝nych spra-
wuje dyrektor izby skarbowej, w∏aÊciwej ze
wzgl´du na siedzib´ tego dyrektora izby cel-
nej.”,

2) w art. 155a w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) organ kontroli skarbowej,”.

Art. 5. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86,
poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 i Nr 74, poz. 676)
w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „urz´dów cel-
nych i izb celnych” dodaje si´ wyrazy „ , jednostek or-
ganizacyjnych kontroli skarbowej”.

Art. 6. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r.
Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r.
Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106,
poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) w art. 11a w ust. 3 wyrazy „Inspekcji Celnej”
zast´puje si´ wyrazami „pracowników kontroli skarbo-
wej”.

Art. 7. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74,

poz. 676) w art. 30 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „organom
Inspekcji Celnej” zast´puje si´ wyrazami „funkcjona-
riuszom celnym”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´-
dach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189)
w art. 5:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W ramach programów pilota˝owych wprowa-

dzonych w celu potwierdzenia przydatnoÊci
rozwiàzaƒ organizacyjnych usprawniajàcych
dzia∏anie administracji skarbowej i celnej orga-
ny podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych wykonujà zadania nale-
˝àce do w∏aÊciwoÊci rzeczowej i miejscowej in-
nych organów podleg∏ych temu ministrowi.

1b. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e wprowadziç, w drodze rozporzà-
dzenia, na czas okreÊlony program pilota˝o-
wy, o którym mowa w ust. 1a, okreÊlajàc ro-
dzaje zadaƒ wykonywanych przez organy ob-
j´te programem, a tak˝e miejsce ich wykony-
wania lub terytorialny zasi´g dzia∏ania tych
organów oraz czas trwania pilota˝u, bioràc
w szczególnoÊci pod uwag´ sprawdzenie
mo˝liwoÊci usprawnienia pracy urz´dów i ob-
s∏ugi podatników.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-

nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw administracji publicznej okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, terytorialny zasi´g
dzia∏ania oraz siedziby urz´dów i izb skarbo-
wych. W rozporzàdzeniu tym mo˝e zostaç usta-
lony terytorialny zasi´g dzia∏ania okreÊlonego
urz´du skarbowego — wy∏àcznie w sprawach
niektórych kategorii podatników — obejmujàcy
terytorialny zasi´g dzia∏ania innego urz´du
skarbowego, uwzgl´dniajàc potrzeby w∏aÊci-
wego zorganizowania wykonywania zadaƒ,
zw∏aszcza z zakresu poboru podatków oraz
sprawnej obs∏ugi podatnika.”

Art. 9. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks
celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972,
Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 7 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Organy celne mogà zbieraç i wykorzystywaç

w celu realizacji ustawowych zadaƒ informa-
cje, w tym dane osobowe, oraz przetwarzaç je
w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, tak˝e bez wiedzy i zgody osoby,
której dane dotyczà. Administrator danych
jest obowiàzany udost´pniç dane na podsta-
wie imiennego upowa˝nienia organu celne-
go, okazanego przez funkcjonariusza celnego
wraz z legitymacjà s∏u˝bowà. Informacja
o udost´pnieniu tych danych podlega ochro-
nie zgodnie z przepisami o ochronie informa-
cji niejawnych.”;
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2) w art. 19014 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) za stref´ nadgranicznà — uwa˝a si´ obszar

przylegajàcy po obydwu stronach granicy Rze-
czypospolitej Polskiej o szerokoÊci 15 kilome-
trów oraz ca∏y obszar gmin, których chocia˝by
cz´Êç po∏o˝ona jest w tym obszarze.”;

3) w art. 2621 w § 1 po wyrazach „dyrektora izby cel-
nej” dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem art. 278
§ 3,”;

4) po art. 263 dodaje si´ art. 2631 w brzmieniu:
„Art. 2631. § 1. Organy celne przestrzegajà z urz´-

du swojej w∏aÊciwoÊci miejscowej
i rzeczowej.

§ 2. W∏aÊciwoÊç miejscowa i rzeczowa
organów celnych jest ustalana
z uwzgl´dnieniem równie˝ zakresu
zadaƒ i terytorialnego zasi´gu dzia-
∏ania tych organów okreÊlonych na
podstawie przepisów odr´bnych,
a w szczególnoÊci przepisów
o wprowadzeniu programów pilo-
ta˝owych, o których mowa w art. 5
ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o urz´dach i izbach skar-
bowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 89, poz. 804).”;

5) w art. 2771:
a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,
b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Ponadto organ celny mo˝e zatrzymaç po-
jazd lub inny Êrodek przewozowy i dokonaç
kontroli rodzaju paliwa, poprzez pobranie
próbek paliwa ze zbiornika pojazdu lub in-
nego Êrodka przewozowego. W razie
stwierdzenia nieprawid∏owoÊci organ cel-
ny sporzàdza protokó∏ i przekazuje go w∏a-
Êciwym organom.”;

6) w art. 27710 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zatrzymanie Êrodków transportu mo˝e byç

dokonane tylko przez umundurowanych funk-
cjonariuszy celnych znajdujàcych si´ w pobli-
˝u oznakowanego pojazdu s∏u˝bowego.”;

7) po art. 27718 dodaje si´ nowe tytu∏y IXb i IXc
w brzmieniu:

„TYTU¸ IXb

CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze

Art. 27719. W celu ustalenia zgodnoÊci z przepisami
prawa przywozu towarów na polski ob-
szar celny oraz wywozu towarów z tego
obszaru organy celne organizujà i realizu-
jà czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze.

Art. 27720. § 1. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
cze organów celnych polegajà na
uzyskiwaniu, gromadzeniu, prze-
twarzaniu i sprawdzaniu w sposób
jawny lub niejawny informacji doty-

czàcych wymiany towarowej z za-
granicà, je˝eli zachodzi przypusz-
czenie nara˝enia interesów i praw
majàtkowych Skarbu Paƒstwa albo
koniecznoÊç uzyskania rozpoznania
w tym zakresie.

§ 2. Organy celne sà uprawnione do ko-
rzystania z informacji gromadzo-
nych przez organy uprawnione do
wykonywania czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych na podstawie
odr´bnych ustaw, w tym równie˝
z danych zgromadzonych w formie
zapisu informatycznego, z zacho-
waniem zasad okreÊlonych w prze-
pisach o ochronie informacji nie-
jawnych lub informacji stanowià-
cych tajemnic´ skarbowà.

§ 3. Zabronione jest udzielanie informa-
cji uzyskanych w wyniku czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych oso-
bom i instytucjom innym ni˝ sàd
i prokurator lub organy uprawnione
na mocy odr´bnych ustaw do wy-
konywania czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych albo wykorzysty-
wanie tych informacji w celu innym
ni˝ Êciganie przest´pstw i wykro-
czeƒ lub przeprowadzenie kontroli
celnej.

§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje si´, je˝eli
zatajenie informacji prowadzi∏oby
do zagro˝enia ˝ycia, zdrowia lub
wolnoÊci cz∏owieka albo gdy usta-
wa lub zawarta przez Rzeczpospoli-
tà Polskà umowa mi´dzynarodowa
nak∏ada obowiàzek udzielenia ta-
kich informacji okreÊlonemu orga-
nowi.

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych zapewnia ochron´
form i metod wykonywania czynno-
Êci operacyjno-rozpoznawczych.

Art. 27721. § 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych podejmo-
wanych w celu wykrycia prze-
st´pstw:
1) skarbowych polegajàcych na

uszczupleniu nale˝noÊci publicz-
noprawnej du˝ej wartoÊci albo
gdy wartoÊç przedmiotu czynu
zabronionego jest du˝a,

2) przeciwko obrotowi gospodar-
czemu, je˝eli mogà spowodowaç
znacznà szkod´ majàtkowà,

3) Êciganych na mocy umów i poro-
zumieƒ mi´dzynarodowych 

albo w celu ustalenia to˝samoÊci
osób uczestniczàcych w tych prze-
st´pstwach lub przej´cia przedmio-
tów przest´pstwa, minister w∏aÊci-
wy do spraw finansów publicznych
przed wszcz´ciem post´powania
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karnego bàdê post´powania
w sprawie o przest´pstwo skarbo-
we mo˝e zarzàdziç niejawne nadzo-
rowanie przemieszczania, przecho-
wywania i obrotu przedmiotami
przest´pstwa, je˝eli nie stworzy to
zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego.

§ 2. O wydanym w trybie § 1 zarzàdzeniu
nale˝y niezw∏ocznie poinformowaç
Prokuratora Generalnego, którego
tak˝e informuje si´ o przebiegu i wy-
nikach podj´tych czynnoÊci. Proku-
rator Generalny mo˝e nakazaç za-
niechanie tych czynnoÊci. 

§ 3. Stosownie do zarzàdzenia, o którym
mowa w § 1, organy i instytucje paƒ-
stwowe sà obowiàzane dopuÊciç do
dalszego przewozu przesy∏ki zawie-
rajàce przedmioty przest´pstwa
w stanie nienaruszonym lub po ich
usuni´ciu albo zastàpieniu w ca∏oÊci
lub cz´Êci.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci okre-
Êla, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób przeprowadzania i dokumento-
wania czynnoÊci, o których mowa
w § 1, oraz sposób dokumentowania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych uwzgl´dniajàc zapewnienie
zachowania porzàdku publicznego
oraz mo˝liwoÊç podj´cia czynnoÊci
niejawnych dopiero w wypadku,
gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezsku-
teczne albo zachodzi wysokie praw-
dopodobieƒstwo ich nieskuteczno-
Êci lub nieprzydatnoÊci do ustalenia
zgodnoÊci z prawem przywozu lub
wywozu towarów.

Art. 27722. § 1. Funkcjonariusze celni przy wykony-
waniu czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych mogà korzystaç z pomo-
cy osób niezatrudnionych w admi-
nistracji celnej.

§ 2. Dane o osobach, o których mowa
w § 1, mogà byç ujawnione wy∏àcz-
nie na ˝àdanie sàdu w wypadku
uzasadnionego podejrzenia pope∏-
nienia przez te osoby przest´pstwa
Êciganego z oskar˝enia publiczne-
go.

§ 3. Tworzy si´ fundusz operacyjny, któ-
rym dysponuje minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych.
Ârodki na ten fundusz sà corocznie
zapewniane w bud˝ecie paƒstwa
w cz´Êci, której dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych.

§ 4. Za udzielenie pomocy, o której mo-
wa w § 1, mo˝e byç przyznane wy-
nagrodzenie z funduszu, o którym
mowa w § 3.

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, formy, metody,
tryb i warunki wykonywania czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawczych,
majàc w szczególnoÊci na uwadze
zapewnienie mo˝liwie najmniejszej
dolegliwoÊci tych czynnoÊci oraz
sposób pokrywania z funduszu ope-
racyjnego ich kosztów, z uwzgl´d-
nieniem wynagrodzeƒ, o których
mowa w § 4.

Art. 27723. § 1. CzynnoÊci, o których mowa
w art. 27720—27722, wykonujà
funkcjonariusze celni zatrudnieni
w wyodr´bnionych komórkach or-
ganizacyjnych administracji celnej.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, wykaz wyodr´b-
nionych komórek organizacyjnych,
o których mowa w § 1, tryb naboru
do nich oraz sposób i zakres szko-
leƒ, uwzgl´dniajàc potrzeby wyni-
kajàce z koniecznoÊci zapewnienia
w∏aÊciwej realizacji zadaƒ ustawo-
wych.

TYTU¸ IXc

Zasady u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego

Art. 27724. § 1. Funkcjonariusze celni mogà stoso-
waç Êrodki przymusu bezpoÊred-
niego wobec osób niepodporzàdko-
wujàcych si´ ich poleceniom wyda-
nym w celu realizacji zadaƒ ustawo-
wych.

§ 2. Ârodki przymusu bezpoÊredniego
mogà byç u˝yte wy∏àcznie w zakre-
sie niezb´dnym do osiàgni´cia pod-
porzàdkowania si´ poleceniom,
o których mowa w § 1, lub do sku-
tecznego odparcia bezpoÊredniego
i bezprawnego zamachu na funkcjo-
nariusza celnego.

§ 3. Dopuszczalne jest stosowanie tylko
takich Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego, które odpowiadajà po-
trzebom wynikajàcym z istniejàcej
sytuacji, i pod warunkiem, ˝e w in-
ny sposób nie mo˝na skutecznie
oraz bezpiecznie wykonaç czynno-
Êci s∏u˝bowych.

Art. 27725. § 1. Funkcjonariusze celni sà uprawnie-
ni do stosowania nast´pujàcych
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Êrodków przymusu bezpoÊrednie-
go:
1) u˝ycia si∏y fizycznej,
2) u˝ycia indywidualnych technicz-

nych i chemicznych Êrodków lub
urzàdzeƒ przeznaczonych do
obezw∏adniania i konwojowania
osób albo do zatrzymywania oraz
unieruchamiania pojazdów me-
chanicznych i innych Êrodków
przewozowych.

§ 2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje oraz warun-
ki i sposoby u˝ycia Êrodków przy-
musu bezpoÊredniego, a tak˝e spo-
sób wyposa˝ania funkcjonariuszy
celnych w Êrodki, o których mowa
w § 1 pkt 2, uwzgl´dniajàc zapewnie-
nie mo˝liwie najmniejszej dolegli-
woÊci dla osób.”;

8) w art. 278:
a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,
b) dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e wyznaczyç, w drodze roz-
porzàdzenia, dyrektora izby celnej do pro-
wadzenia w pierwszej instancji post´po-
waƒ w sprawach, o których mowa w art. 5
§ 1, w art. 51 § 1 i w art. 257 § 2, 3 i 4. Roz-
porzàdzenie powinno szczegó∏owo okre-
Êlaç zakres spraw, które mo˝e prowadziç
dyrektor izby celnej, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ zapewnienia jednolitoÊci rozstrzygania
spraw w tych post´powaniach.

§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 2, od de-
cyzji wydanej w pierwszej instancji przez
dyrektora izby celnej s∏u˝y odwo∏anie do
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych.”

Art. 10. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w pkt 37 po wyrazach „Stra˝ Granicznà” do-
daje si´ wyrazy „ , kontrol´ skarbowà, S∏u˝b´ Cel-
nà”;

2) w art. 6 w ust. 1 po pkt 3a dodaje si´ pkt 3b w brzmie-
niu:
„3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej

lub funkcjonariusz celny,”;

3) w art. 39 w ust. 2 w pkt 5 po wyrazach „Stra˝y Gra-
nicznej” dodaje si´ wyrazy „ , inspektora kontroli
skarbowej, funkcjonariusza celnego”;

4) w art. 53 w ust. 1 po pkt 5 dodaje si´
pkt 5a i 5b w brzmieniu:
„5a) kontroli skarbowej,
5b) S∏u˝by Celnej,”;

5) w art. 66 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,

Minister Obrony Narodowej, minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych oraz Minister
SprawiedliwoÊci w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw transportu okreÊlà, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki techniczne pojaz-
dów specjalnych i u˝ywanych do celów specjal-
nych Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, kontroli skarbowej, S∏u˝by Celnej, S∏u˝by
Wi´ziennej i stra˝y po˝arnej.”;

6) w art. 68 w ust. 11 w pkt 3 po wyrazach „Stra˝y Gra-
nicznej” dodaje si´ przecinek i wyrazy „kontroli
skarbowej, S∏u˝by Celnej”;

7) w art. 76 w ust. 3 po wyrazach „Stra˝y Granicznej”
dodaje si´ przecinek i wyrazy „kontroli skarbowej,
S∏u˝by Celnej”;

8) w art. 80c w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) organom kontroli skarbowej i organom cel-

nym,”;

9) w art. 100c w ust. 1 dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:
„10) organom celnym.”

Art. 11. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 81,
poz. 731) w art. 75d w ust. 2 skreÊla si´ pkt 6.

Art. 12. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja 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
oraz 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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15:
a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,
b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W∏aÊciwoÊç rzeczowa i miejscowa jest
ustalana z uwzgl´dnieniem równie˝ zakre-
su zadaƒ i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania
organów podatkowych, okreÊlonych na
podstawie odr´bnych przepisów, w szcze-
gólnoÊci przepisów o wprowadzeniu pro-
gramów pilota˝owych, o których mowa
w art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych
(Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 89, poz. 804).”;

2) w art. 299 w § 3 skreÊla si´ pkt 2.

Art. 13. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
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poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 71, poz. 655 i Nr 74, poz. 676) w art. 8 skreÊla si´
ust. 3.

Art. 14. W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o admi-
nistrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami
(Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587
i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz
z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472) art. 16 otrzy-
muje brzmienie:

„Art. 16. Obowiàzkowi uzyskania pozwolenia nie pod-
legajà towary zwolnione od c∏a na podstawie
art. 1901—19043 i art. 194 Kodeksu celnego.”

Art. 15. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37,
poz. 329 i Nr 41, poz. 365) w za∏àczniku do ustawy skre-
Êla si´ pkt 15. 

Art. 16. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110,
poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 14: 

a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „inspekcji celnej i”,

b) w ust. 5 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „inspekcji celnej i”.

Art. 17. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365) w art. 1:

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i za-

pobieganie przest´pstw i wykroczeƒ zwiàza-
nych z wprowadzaniem na polski obszar celny
oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru cel-
nego towarów obj´tych ograniczeniami lub za-
kazami, w szczególnoÊci takich jak: odpady
szkodliwe, substancje chemiczne, materia∏y jà-
drowe i promieniotwórcze, Êrodki odurzajàce
i substancje psychotropowe oraz broƒ, amuni-
cja, materia∏y wybuchowe i technologie obj´te
kontrolà mi´dzynarodowà, a tak˝e przest´pstw
naruszajàcych prawa ochrony dóbr kultury
i w∏asnoÊci intelektualnej,”

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. CzynnoÊci zwiàzane z realizacjà zadaƒ okreÊlo-

nych w art. 1 ust. 2 wykonuje si´, podejmujàc
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze i kontro-
lne zgodnie z przepisami Kodeksu celnego
oraz prowadzàc post´powanie przygotowaw-
cze zgodnie z przepisami Kodeksu post´powa-
nia karnego i Kodeksu karnego skarbowego.”

Art. 18. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r.
Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 74,
poz. 676) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 53:
a) w § 37 skreÊla si´ pkt 4,
b) w § 39:

— w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „a je˝eli dochodze-
nie prowadzi funkcjonariusz Inspekcji Celnej
— Generalny Inspektor Celny,”

— w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „Generalny Inspek-
tor Celny albo”;

2) w art. 118:
a) w § 1 skreÊla si´ pkt 4,
b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. CzynnoÊci procesowe organu, o którym
mowa w § 1 pkt 3, mogà wykonywaç rów-
nie˝ upowa˝nieni funkcjonariusze celni
pe∏niàcy s∏u˝b´ w izbie celnej, której pod-
lega urzàd celny.”;

3) w art. 133 w § 1:
a) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „a w sprawach ujaw-

nionych w zakresie swego dzia∏ania przez In-
spekcj´ Celnà — funkcjonariusz tej Inspekcji,”

b) w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „a w tych sprawach
ujawnionych w zakresie swego dzia∏ania przez
urzàd kontroli skarbowej — inspektor kontroli
skarbowej.”,

c) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) inspektor kontroli skarbowej — w sprawach,

ujawnionych w zakresie dzia∏ania kontroli
skarbowej, o których mowa w pkt 1 i 2.”;

4) w art. 150:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. CzynnoÊç, o której mowa w art. 75 § 2 Ko-
deksu post´powania karnego, jest dokony-
wana przez Policj´, Stra˝ Granicznà, Agen-
cj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, in-
spektora kontroli skarbowej lub ̊ andarme-
ri´ Wojskowà, a gdy dochodzenie jest pro-
wadzone przez inny ni˝ inspektor kontroli
skarbowej finansowy organ dochodzenia
— przez Policj´ na ˝àdanie tego organu.” ,

b) w § 4 po wyrazach „Agencj´ Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego” dodaje si´ przecinek i wyrazy
„inspektora kontroli skarbowej”;

5) w art. 179: 
a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub organ Inspekcji Cel-

nej”,
b) w § 3 skreÊla si´ u˝yte dwukrotnie w ró˝nych

przypadkach wyrazy „lub organ Inspekcji Cel-
nej”,

c) w § 4 skreÊla si´ wyrazy „lub organ Inspekcji Cel-
nej”.

Art. 19. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o prze-
ciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych
lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116, poz. 1216,
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z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365 i Nr 74, poz. 676)
w art. 14 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „a tak˝e organy in-
spekcji celnej”.

Art. 20. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o ob-
rocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego poko-
ju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 154, poz. 1789
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 74, poz. 676) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w pkt 11 skreÊla si´ wyrazy „oraz General-
nego Inspektora Celnego”;

2) w art. 29 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „oraz General-
ny Inspektor Celny”. 

Art. 21. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o groma-
dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 831) w art. 19 skreÊla si´ 
pkt 4.

Art. 22. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdko-
wych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800)
w art. 14:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Inspekcjà Celnà” zast´pu-
je si´ wyrazami „organami celnymi”,

b) w ust. 2 wyrazy „Inspekcjà Celnà” zast´puje si´ wy-
razami „organami celnymi”.

Art. 23. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 i z 2002 r.
Nr 25, poz. 253) w art. 67 w ust. 1 wyrazy „Inspekcjà
Celnà” zast´puje si´ wyrazami „inspektorami kontroli
skarbowej”.

Art. 24. 1. Post´powania kontrolne wszcz´te i nie-
zakoƒczone przez organy Inspekcji Celnej oraz inspek-
torów kontroli skarbowej jako organy kontroli skarbo-
wej przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy przejmujà or-
gany kontroli skarbowej, w∏aÊciwe miejscowo dla sie-
dziby likwidowanego organu, z tym ̋ e do post´powaƒ
wszcz´tych przez organy Inspekcji Celnej stosuje si´
przepisy ustawy, o której mowa w art. 31. Wszystkie
ju˝ podj´te w post´powaniu czynnoÊci pozostajà
w mocy.

2. Obowiàzki i uprawnienia Generalnego Inspekto-
ra Celnego jako strony w sprawach, w których w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy przys∏uguje lub zosta∏a wnie-
siona skarga do sàdu administracyjnego, przejmuje
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

3. Post´powania w sprawach o przest´pstwa skar-
bowe i wykroczenia skarbowe wszcz´te i niezakoƒczo-
ne przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy przejmowane sà przez inspek-
torów kontroli skarbowej.

4. Przyj´te i nierozpatrzone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy sprawy skarg i wniosków podlegajàce

rozpatrzeniu przez organy Inspekcji Celnej w trybie
Dzia∏u VIII Kodeksu post´powania administracyjnego
przejmujà odpowiednio w∏aÊciwe organy kontroli skar-
bowej.

5. Wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy post´powania w sprawach odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej funkcjonariuszy Inspekcji
Celnej i pracowników zatrudnionych w regionalnych
inspektoratach celnych rzecznicy dyscyplinarni i komi-
sje dyscyplinarne przekazujà odpowiednio rzecznikom
dyscyplinarnym albo komisjom dyscyplinarnym jed-
nostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Post´po-
wania w takich sprawach wobec pracowników i funk-
cjonariuszy zatrudnionych w Generalnym Inspektora-
cie Celnym przejmuje rzecznik dyscyplinarny i komisja
dyscyplinarna Ministerstwa Finansów.

6. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy przez organy Inspekcji Celnej
inne ni˝ okreÊlone w ust. 1—5 przejmuje minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych.

7. Prawa i obowiàzki Generalnego Inspektora Cel-
nego wynikajàce z umów i porozumieƒ, w tym mi´dzy-
narodowych, przejmuje minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych. 

Art. 25. 1. Z dniem 1 lipca 2002 r. przechodzà w stan
likwidacji urz´dy, o których mowa w art. 2 ust. 2. Likwi-
dacj´ urz´dów prowadzi si´ pod ich dotychczasowà
nazwà z dodatkiem „w likwidacji”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych powo∏a, w drodze zarzàdzenia, likwidatora urz´-
dów obs∏ugujàcych znoszone organy Inspekcji Celnej
oraz okreÊli:

1) tryb i warunki likwidacji urz´dów,

2) zakres zadaƒ i uprawnieƒ likwidatora.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych uwzgl´dni w zarzàdzeniu przekazanie dokumen-
tacji w∏aÊciwym organom oraz inne dzia∏ania zapew-
niajàce sprawne przeprowadzenie likwidacji. 

Art. 26. 1. NieruchomoÊci pozostajàce w trwa∏ym
zarzàdzie Inspekcji Celnej przechodzà nieodp∏atnie
w trwa∏y zarzàd urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do innego
mienia pozostajàcego w zarzàdzie i u˝ywaniu Inspekcji
Celnej.

3. Nale˝noÊci i zobowiàzania Inspekcji Celnej stajà
si´ nale˝noÊciami i zobowiàzaniami ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych.

Art. 27. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracow-
nicy urz´dów, o których mowa w art. 2 ust. 2, stajà si´
odpowiednio pracownikami urz´dów kontroli skarbo-
wej, w∏aÊciwych miejscowo dla siedziby likwidowane-
go organu, a pracownicy zatrudnieni w Generalnym In-
spektoracie Celnym stajà si´ pracownikami Minister-
stwa Finansów. 
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2. Kierownicy urz´dów, o których mowa w art. 2
ust. 2, w terminie 7 dni od dnia og∏oszenia ustawy, sà
obowiàzani zawiadomiç na piÊmie pracowników
o zmianach, jakie majà nastàpiç w zakresie ich stosun-
ków pracy. Przepisy art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje
si´ odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa
w ust. 1, wygasajà po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia przej-
Êcia do nowego urz´du, je˝eli przed up∏ywem tego ter-
minu nie zostanà im zaproponowane nowe warunki
pracy i p∏acy albo w razie nieprzyj´cia nowych warun-
ków pracy lub p∏acy, zaproponowanych im we wskaza-
nym terminie. 

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przez okres 3
miesi´cy przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci nie
ni˝szej od dotychczasowego. 

5.  WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem.

6. W przypadku wygaÊni´cia stosunku pracy, o któ-
rym mowa w ust. 3, lub wypowiedzenia, o którym mo-
wa w ust. 5, pracownikom przys∏ugujà Êwiadczenia
przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pra-
cy rozwiàzuje si´ z powodu likwidacji urz´du.

7. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 5 nie
stosuje si´ do urz´dników s∏u˝by cywilnej, do których
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154,
poz. 1800).

8. Funkcjonariusze Inspekcji Celnej stajà si´
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy inspektorami
kontroli skarbowej. Dodatek skarbowy okreÊlony
w art. 40 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, przys∏u-
guje od dnia przyj´cia nowych warunków pracy i p∏acy.

9. W szczególnych przypadkach, w celu zapewnie-
nia ciàg∏oÊci prowadzonych przez Inspekcj´ Celnà po-
st´powaƒ, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
mo˝e powo∏aç na stanowisko wicedyrektora urz´du
kontroli skarbowej kierownika lub zast´pc´ kierownika
jednostki organizacyjnej Inspekcji Celnej. 

10. Inspektorzy, o których mowa w ust. 8, sà zobo-
wiàzani w terminie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia, o którym mowa w ust. 11, do z∏o˝enia uzu-
pe∏niajàcego egzaminu kwalifikacyjnego. Przepis
art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 3, sto-
suje si´ odpowiednio. 

11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i tryb
sk∏adania uzupe∏niajàcego egzaminu kwalifikacyjnego
dla inspektorów, o których mowa w ust. 8, uwzgl´dnia-
jàc zakres zadaƒ kontroli skarbowej. 

Art. 28. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporzàdzenia, dokona prze-
niesienia planowanych dochodów i wydatków bud˝e-
towych mi´dzy cz´Êciami, dzia∏ami i rozdzia∏ami bu-

d˝etu paƒstwa w zakresie dotyczàcym Generalnego In-
spektoratu Celnego oraz okreÊli limity zatrudnienia
i kwoty wynagrodzeƒ w podziale na cz´Êci i dzia∏y bu-
d˝etu paƒstwa, z zachowaniem przeznaczenia Êrodków
publicznych, wynikajàcego z ustawy bud˝etowej.

2. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ ograniczeƒ wynikajàcych z art. 96 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676).

Art. 29. 1. Ârodki finansowe, okreÊlone w art. 36
ustawy, o której mowa w art. 31, uzyskane po dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy przeznacza si´ na
usprawnienie funkcjonowania jednostek organiza-
cyjnych kontroli skarbowej oraz na nagrody dla by-
∏ych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpo-
Êrednio przyczynili si´ do uzyskania dodatkowych
wp∏ywów nale˝noÊci bud˝etowych lub ujawnienia
przest´pstw. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli sposób go-
spodarowania oraz rozdysponowania Êrodków i przy-
znawania nagród, o których mowa w ust. 1, zapewnia-
jàc ochron´ nabytych przez funkcjonariuszy upraw-
nieƒ.

Art. 30. 1. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà moc przepisy dotychczasowe, je˝e-
li nie sà z nià sprzeczne.

2. Realizacja czynnoÊci zwiàzanych z wykonywa-
niem zadaƒ ustawowych do czasu wydania znaków
identyfikacyjnych, okreÊlonych w art. 6 ust. 1a ustawy,
o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, nie jest uzale˝niona od ich okazania.

Art. 31. Traci moc ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r.
Nr 137, poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83,
poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103,
z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 110, poz. 1189 i Nr 123,
poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 74,
poz. 676). 

Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia,

2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 30 czerwca
2002 r.,

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Szanowni Paƒstwo

WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

uprzejmie informuje, ˝e stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. 
Nr 121, poz. 591 z póên. zmianami) jednostki, o których mowa w art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, a mianowicie:
1. banki oraz zak∏ady ubezpieczeƒ,
2. jednostki dzia∏ajàce na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi i funduszach 

powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
3. jednostki dzia∏ajàce na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
4. spó∏ki akcyjne,
5. pozosta∏e jednostki, które w poprzedzajàcym roku obrotowym, za który sporzàdzono sprawozdania finansowe,

spe∏ni∏y co najmniej dwa z nast´pujàcych warunków:
a) Êrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe∏ne etaty wynios∏o co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowi∏a równowartoÊç w walucie polskiej co najmniej

2 500 000 EURO,
c) przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowi∏y

równowartoÊç w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 EURO,
zobowiàzane sà do og∏oszenia rocznego sprawozdania finansowego w „Monitorze Polskim B”.

Kierownik jednostki, w ciàgu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, obowiàzany jest z∏o˝yç
do publikacji:
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• sprawozdanie z przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy,
• opini´ bieg∏ego rewidenta,
• odpis uchwa∏y bàdê postanowienia organu zatwierdzajàcego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 

i podziale zysku lub pokryciu straty.
Nale˝noÊç za us∏ug´ zale˝na jest od obj´toÊci sprawozdania.
Koszt strony og∏oszeniowej w „Monitorze Polskim B” wynosi 522,50 z∏ + VAT.
Prosimy o za∏àczenie oÊwiadczenia upowa˝niajàcego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Nie przyjmujemy przedp∏at. Nale˝noÊç prosimy uiÊciç w ciàgu 14 dni od dnia otrzymania wyceny.
Nasz adres:
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii GP KPRM
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
tel. 0-prefix-22 694-67-36


