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Art. 1. 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, Nr 89, poz. 804, Nr 112,
poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188,
poz. 1572) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 64 po § 3 dodaje si´ § 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a. Organ celny mo˝e wyraziç zgod´, aby zg∏o-
szenie celne zosta∏o z∏o˝one, zanim zg∏asza-
jàcy b´dzie móg∏ przedstawiç towar nim ob-
j´ty. W takim wypadku organ celny wyzna-
cza termin przedstawienia towaru, okreÊlo-
ny stosownie do okolicznoÊci.

§ 3b. Zg∏oszenie celne, o którym mowa w § 3a,
mo˝e zostaç przyj´te jedynie po przedsta-
wieniu towaru organowi celnemu w wyzna-
czonym terminie. Nieprzedstawienie towaru
w wyznaczonym terminie powoduje, ˝e
zg∏oszenie celne uwa˝a si´ za niez∏o˝one.”;

2) w art. 65:

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wraz ze zg∏oszeniem celnym przedstawiono
towar nim obj´ty, chyba ˝e przepis szczegól-
ny stanowi inaczej.”,

b) po § 5 dodaje si´ § 5a i 5b w brzmieniu:

„§ 5a. Przepisy art. 230 § 5 i 6 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 5b. Przepisu § 5 nie stosuje si´, je˝eli wniosek
o zwrot lub umorzenie nale˝noÊci celnych
zostanie przedstawiony zgodnie z przepi-
sami dzia∏u V tytu∏u VII ustawy.”;

3) w art. 81 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Je˝eli zg∏oszenie celne jest dokonywane
w sposób okreÊlony w art. 62 § 1 pkt 2, organ
celny mo˝e wyraziç zgod´ na to, aby doku-
menty, o których mowa w art. 64 § 2, nie by-
∏y przedstawiane wraz ze zg∏oszeniem cel-
nym. W takim wypadku dokumenty, które
nie sà przedstawiane wraz ze zg∏oszeniem
celnym, przechowuje si´ do dyspozycji or-
ganów celnych.”;

4) w art. 88 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Towary dopuszczone do obrotu tracà status cel-
ny towarów krajowych, gdy nale˝noÊci celne przy-
wozowe za te towary sà zwracane lub umarza-
ne:”;

5) w art. 90 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw gospodarki okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzory wniosków i formu-
larzy stosowanych przy wydawaniu pozwo-
leƒ, dokumenty, które nale˝y do∏àczyç do
wniosku, terminy sk∏adania wniosków oraz
inne szczegó∏owe warunki wydawania po-
zwoleƒ, a tak˝e przes∏anki ich cofania. Rozpo-
rzàdzenie powinno uwzgl´dniaç, w zakresie
wydawania i cofania pozwoleƒ, ró˝nice mi´-
dzy poszczególnymi procedurami wynikajàce
z przepisów prawa celnego, a w zakresie co-
fania pozwoleƒ w szczególnoÊci skal´ naru-
szania prawa przez osoby posiadajàce po-
zwolenia oraz ochron´ dochodów bud˝etu
paƒstwa.”;

6) w art. 97:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Procedura tranzytu pozwala na przemiesz-
czanie z jednego do drugiego miejsca znaj-
dujàcego si´ na polskim obszarze celnym:

1) towarów niekrajowych, niepodlegajà-
cych w tym czasie nale˝noÊciom celnym
przywozowym i Êrodkom polityki han-
dlowej, lub 

2) towarów krajowych w wypadkach okre-
Êlonych w przepisach szczególnych.”,

b) uchyla si´ § 2,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadku wprowadzenia na polski ob-
szar celny towarów niekrajowych organ
celny mo˝e z urz´du, w szczególnie uza-
sadnionych wypadkach, uwzgl´dniajàc in-
teres osoby zobowiàzanej, objàç towar
procedurà tranzytu.”;

7) art. 98 otrzymuje brzmienie:

„Art. 98. § 1. Procedura tranzytu zostaje zakoƒczo-
na, a obowiàzki osoby uprawnionej
do korzystania z procedury tranzytu
spe∏nione, gdy towary obj´te tà pro-
cedurà i odpowiednie dokumenty zo-
stanà przedstawione w urz´dzie cel-
nym przeznaczenia, zgodnie z przepi-
sami tej procedury.

§ 2. Organ celny uznaje procedur´ tranzy-
tu za zamkni´tà, je˝eli jest w stanie
stwierdziç, na podstawie porównania
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danych dost´pnych w urz´dzie wyj-
Êcia (urzàd, w którym towary obj´to
procedurà tranzytu) i danych dost´p-
nych w urz´dzie celnym przeznacze-
nia, ˝e procedura ta zosta∏a w sposób
prawid∏owy zakoƒczona.”; 

8) w art. 100 w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie naruszy∏y w sposób istotny przepisów pra-
wa celnego lub przepisów podatkowych,”;

9) w art. 101 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Niezale˝nie od obowiàzków g∏ównego zobo-
wiàzanego, ka˝da osoba przewo˝àca towar
lub osoba przyjmujàca go, jeÊli wie o tym, ˝e
jest on obj´ty procedurà tranzytu, jest zobo-
wiàzana do przedstawienia tego towaru
w urz´dzie celnym przeznaczenia, z zachowa-
niem wymogów, o których mowa w § 2.”;

10) w art. 102 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Procedura sk∏adu celnego pozwala na sk∏ado-
wanie w sk∏adzie celnym: 

1) towarów niekrajowych, które w czasie tego
sk∏adowania nie podlegajà nale˝noÊciom
celnym przywozowym ani Êrodkom polity-
ki handlowej,

2) towarów krajowych, jeÊli ich obj´cie tà
procedurà powoduje skutki takie same, jak
w wypadku ich wywozu, o ile przewidujà to
przepisy szczególne.

§ 2. Sk∏adem celnym jest miejsce okreÊlone w po-
zwoleniu wydanym przez organ celny lub ad-
ministrowane przez organ celny, podlegajàce
dozorowi celnemu i kontroli celnej, w którym
towary mogà byç sk∏adowane zgodnie z usta-
lonymi warunkami.”;

11) w art. 104 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Prowadzàcym sk∏ad celny mo˝e byç wy∏àcz-
nie osoba posiadajàca pozwolenie na prowa-
dzenie sk∏adu celnego, chyba ˝e prowadzà-
cym jest organ celny.”;

12) w art. 105:

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Prowadzenie sk∏adu celnego uzale˝nione
jest od uzyskania pozwolenia organu cel-
nego, chyba ˝e prowadzàcym jest organ
celny.”,

b) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci sk∏adu celnego
wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez
w∏aÊciwy organ celny regulaminu funkcjo-
nowania tego sk∏adu, sporzàdzonego przez
prowadzàcego sk∏ad celny. Je˝eli prowa-
dzàcym sk∏ad jest organ celny, regulamin
nie podlega zatwierdzeniu.”;

13) art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. Pozwolenie na prowadzenie sk∏adu 
celnego publicznego mo˝e okreÊlaç, 
˝e odpowiedzialnoÊç, o której mowa
w art. 107 pkt 1 lub 2, ponosi jedynie ko-
rzystajàcy ze sk∏adu.”;

14) w art. 112:

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Organ celny mo˝e odstàpiç od wymogu
prowadzenia ewidencji, o której mowa
w § 1, w wypadku gdy:

1) prowadzàcym sk∏ad celny jest ten organ
lub

2) okreÊlono, zgodnie z art. 108, ˝e odpo-
wiedzialnoÊç ponosi jedynie korzystajà-
cy ze sk∏adu, a zg∏oszenie celne do pro-
cedury sk∏adu celnego jest dokonywane
w formie pisemnej, o której mowa
w art. 64, lub w formie uproszczonej
okreÊlonej w art. 80 § 1 pkt 1 lub 2, je˝e-
li sà spe∏nione warunki okreÊlone
w art. 91.”;

15) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art. 113. Towary obj´te procedurà sk∏adu celne-
go, z chwilà ich wprowadzenia do sk∏adu
celnego, powinny zostaç uj´te w ewi-
dencji towarowej, o której mowa
w art. 112 § 1, chyba ˝e organ celny od-
stàpi∏ od wymogu jej prowadzenia.”;

16) w art. 114 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Organ celny mo˝e za˝àdaç, aby towary okre-
Êlone w § 1 zosta∏y uj´te w ewidencji towaro-
wej, o której mowa w art. 112 § 1.”;

17) art. 115 otrzymuje brzmienie:

„Art. 115. § 1. Sk∏adowanie towarów obj´tych pro-
cedurà sk∏adu celnego nie jest ogra-
niczone w czasie, z zastrze˝eniem
§ 2. W wyjàtkowych wypadkach or-
gan celny mo˝e wyznaczyç termin,
przed którego up∏ywem korzystajà-
cy ze sk∏adu celnego powinien
nadaç towarom inne przeznaczenie
celne.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, dla towa-
rów krajowych, dla których przepisy
odr´bne ∏àczà obj´cie ich procedurà
sk∏adu celnego ze skutkami takimi,
jak w wypadku ich wywozu:

1) terminy sk∏adowania towarów
obj´tych procedurà sk∏adu celne-
go,
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2) przeznaczenia celne, inne ni˝ wy-
wóz, które mogà otrzymaç towary
w celu zakoƒczenia procedury
sk∏adu celnego.

Rozporzàdzenie powinno uwzgl´d-
niaç w szczególnoÊci regulacje doty-
czàce stosowania Êrodków okreÊlo-
nych w przepisach odr´bnych oraz
rodzaj towarów podlegajàcych tym
Êrodkom, zapewniajàc zarazem
ochron´ interesów bud˝etu paƒ-
stwa.”;

18) w art. 119:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli towary przywo˝one obj´te procedu-
rà sk∏adu celnego zosta∏y poddane zwycza-
jowym czynnoÊciom, o których mowa
w art. 116 § 1, to na wniosek zg∏aszajàcego,
przy ustalaniu kwoty nale˝noÊci celnych
przywozowych, uwzgl´dnia si´ rodzaj,
wartoÊç celnà oraz iloÊç towaru, jak gdyby
towary te nie by∏y poddane tym czynno-
Êciom.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. W wypadku, o którym mowa w § 3, osoba
uprawniona do korzystania z procedury
mo˝e z∏o˝yç wniosek o zastosowanie ele-
mentów kalkulacyjnych w∏aÊciwych
w dniu powstania d∏ugu celnego, je˝eli
mo˝liwe jest ich ustalenie. W tym wypadku
nie stosuje si´ przepisów § 1 i 2.”;

19) w art. 121:

a) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1) towarów niekrajowych przeznaczonych do
powrotnego wywozu poza polski obszar cel-
ny w postaci produktów kompensacyjnych,
bez obcià˝ania tych towarów nale˝noÊciami
celnymi przywozowymi lub stosowania wo-
bec nich Êrodków polityki handlowej, lub

2) towarów dopuszczonych do obrotu ze zwro-
tem lub umorzeniem nale˝noÊci celnych
przywozowych nale˝nych do zap∏acenia za
takie towary, je˝eli zostanà one wywiezione
poza polski obszar celny w postaci produk-
tów kompensacyjnych.”,

b) w § 2 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wykorzystywanie niektórych towarów, z za-
strze˝eniem § 3, niewchodzàcych w sk∏ad
produktów kompensacyjnych, ale umo˝li-
wiajàcych lub u∏atwiajàcych ich produkcj´,
nawet je˝eli towary te sà ca∏kowicie lub cz´-
Êciowo zu˝yte w tym procesie,”,

c) dodaje si´ § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Za procesy uszlachetniania, o których mo-
wa w § 2 pkt 3 lit. d), nie uznaje si´ wyko-
rzystywania towarów niewchodzàcych
w sk∏ad produktów kompensacyjnych, ale

umo˝liwiajàcych lub u∏atwiajàcych ich pro-
dukcj´, okreÊlonych w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w § 4.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje towarów
niewchodzàcych w sk∏ad produktów kom-
pensacyjnych, ale umo˝liwiajàcych lub
u∏atwiajàcych ich produkcj´, których wyko-
rzystywanie nie b´dzie uznawane za pro-
ces uszlachetniania. Rozporzàdzenie po-
winno uwzgl´dniaç sposób wykorzystania
poszczególnych rodzajów towarów oraz
ich szczególny udzia∏ w procesach uszla-
chetniania.”;

20) w art. 124 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) je˝eli, uwzgl´dniajàc przepisy dotyczàce wyko-
rzystywania towarów okreÊlonych w art. 121
§ 2 pkt 3 lit. d), mo˝na b´dzie stwierdziç, ˝e to-
wary przywo˝one wejdà w sk∏ad produktów
kompensacyjnych lub je˝eli mo˝liwe b´dzie
stwierdzenie, w wypadku, o którym mowa
w art. 122, ˝e warunki wymagane wobec towa-
rów ekwiwalentnych b´dà spe∏nione.”;

21) w art. 125:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Termin, o którym mowa w § 1, biegnie od
dnia, w którym towary niekrajowe zosta∏y
obj´te procedurà uszlachetniania czynne-
go. Organ celny mo˝e przed∏u˝yç termin
na podstawie odpowiednio umotywowa-
nego wniosku osoby posiadajàcej pozwo-
lenie.”,

b) po § 2a dodaje si´ § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób stoso-
wania zestawieƒ miesi´cznych i kwartal-
nych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci za-
sady okreÊlone w § 2a.”;

22) w art. 126:

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. W uzasadnionych wypadkach, w szczegól-
noÊci, je˝eli proces uszlachetniania jest
przeprowadzany zazwyczaj w ÊciÊle okre-
Êlonych warunkach technicznych, z wyko-
rzystaniem towarów posiadajàcych jedno-
lite w∏aÊciwoÊci i umo˝liwiajàcych wytwo-
rzenie produktów kompensacyjnych o jed-
nolitej jakoÊci, organ celny mo˝e zatwier-
dziç rycza∏towy wspó∏czynnik produktyw-
noÊci.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem
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w∏aÊciwym do spraw gospodarki mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
rycza∏towych wspó∏czynników produktyw-
noÊci wraz ze sposobem ich obliczania.
Wykaz ten powinien uwzgl´dniaç opis to-
warów przywo˝onych oraz opis produktów
kompensacyjnych, bioràc pod uwag´ w∏a-
ÊciwoÊci oraz jakoÊç okreÊlone w § 2, wraz
z nomenklaturà towarowà tych towarów
i produktów.”;

23) w art. 129 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Po uzyskaniu pozwolenia wydanego zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w przepisach doty-
czàcych uszlachetniania biernego, niektóre
lub wszystkie produkty kompensacyjne lub
towary w stanie niezmienionym mogà zostaç
czasowo wywiezione poza polski obszar cel-
ny w celu poddania ich uzupe∏niajàcym pro-
cesom uszlachetniania.”;

24) w art. 133:

a) w § 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Osoba posiadajàca pozwolenie mo˝e zwróciç
si´ o zwrot lub umorzenie nale˝noÊci celnych
przywozowych, o ile udowodni organowi celne-
mu, ˝e produkty kompensacyjne uzyskane z to-
warów przywiezionych i dopuszczonych do ob-
rotu w systemie ce∏ zwrotnych lub towary w sta-
nie niezmienionym zosta∏y:”,

b) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach
organ celny mo˝e zezwoliç, aby produkty
kompensacyjne lub towary w stanie nie-
zmienionym, które zgodnie z § 1 zosta∏y
obj´te procedurà celnà bàdê umieszczone
w wolnym obszarze celnym, zosta∏y do-
puszczone do obrotu. W takim wypadku,
z zastrze˝eniem art. 128 § 2, uznaje si´, ˝e
kwota zwróconych lub umorzonych nale˝-
noÊci celnych przywozowych staje si´ kwo-
tà wynikajàcà z d∏ugu celnego.

§ 5. W celu okreÊlenia kwoty nale˝noÊci cel-
nych przywozowych, które majà zostaç
zwrócone lub umorzone, art. 128 § 1 stosu-
je si´ odpowiednio.”;

25) po art. 133 dodaje si´ art. 1331 w brzmieniu:

„Art. 1331. § 1. Zwrot nale˝noÊci celnych przywo-
zowych nie przys∏uguje, je˝eli wy-
wóz produktów kompensacyjnych
po∏àczony by∏ ze stosowaniem pre-
ferencyjnych Êrodków przewidzia-
nych dla wywozu towaru poza pol-
ski obszar celny.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, preferencyjne

Êrodki zwiàzane z wywozem towa-
rów, do których stosuje si´ zakaz
zwrotu nale˝noÊci celnych przywo-
zowych, o którym mowa w § 1. Roz-
porzàdzenie powinno uwzgl´dniaç
Êrodki okreÊlone w przepisach od-
r´bnych, w tym stosowane w ra-
mach polityki rolnej paƒstwa.”;

26) art. 136 otrzymuje brzmienie:

„Art. 136. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe warunki wy-
dawania pozwoleƒ, a tak˝e przes∏an-
ki ich cofania, szczegó∏owe warunki
stosowania procedury uszlachetnia-
nia czynnego oraz termin z∏o˝enia
wniosku o zwrot lub umorzenie na-
le˝noÊci celnych. Rozporzàdzenie
powinno uwzgl´dniaç takie warunki,
które zapewnià prawid∏owy prze-
bieg procedury uszlachetniania
czynnego, umo˝liwiajàc organom
celnym sprawowanie w∏aÊciwego
dozoru i kontroli celnej w tej proce-
durze, a w zakresie cofania pozwo-
leƒ w szczególnoÊci skal´ narusza-
nia prawa przez osoby posiadajàce
pozwolenia oraz ochron´ bud˝etu
paƒstwa.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia:

1) warunki ekonomiczne do udziela-
nia pozwolenia na korzystanie
z procedury oraz towary, których
te warunki dotyczà,

2) organy odpowiedzialne za stwier-
dzenie spe∏nienia warunków eko-
nomicznych, 

3) tryb stwierdzenia spe∏nienia wa-
runków ekonomicznych.

OkreÊlajàc warunki ekonomiczne,
nale˝y uwzgl´dniç okolicznoÊç, i˝
majà si´ one przyczyniaç do stwo-
rzenia korzystnych uwarunkowaƒ
dla wywozu lub powrotnego wywo-
zu produktów kompenacyjnych oraz
w sposób istotny chroniç interesy
producentów krajowych.”;

27) art. 141 otrzymuje brzmienie:

„Art. 141. Do procedury przetwarzania pod kontro-
là celnà stosuje si´ odpowiednio art. 125
§ 1, 2 i 2a oraz art. 126.”;
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28) w art. 145:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Procedura odprawy czasowej pozwala na
wykorzystywanie na polskim obszarze cel-
nym towarów niekrajowych przeznaczo-
nych do powrotnego wywozu bez dokony-
wania ˝adnych zmian, z wyjàtkiem zwyk∏e-
go zu˝ycia wynikajàcego z u˝ywania tych
towarów, z ca∏kowitym lub cz´Êciowym
zwolnieniem od nale˝noÊci celnych przy-
wozowych i bez stosowania wobec nich
Êrodków polityki handlowej.”,

b) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Procedurà odprawy czasowej z ca∏kowitym
zwolnieniem od nale˝noÊci celnych przy-
wozowych mogà byç obj´te wy∏àcznie to-
wary, o których mowa w art. 148 pkt 2.

§ 4. Procedurà odprawy czasowej z cz´Êcio-
wym zwolnieniem od nale˝noÊci celnych
przywozowych mogà byç obj´te towary,
które spe∏niajà nast´pujàce warunki:

1) sà w∏asnoÊcià osoby majàcej siedzib´
lub miejsce zamieszkania za granicà,

2) nie sà towarami podlegajàcymi odpra-
wie czasowej z ca∏kowitym zwolnieniem
od nale˝noÊci celnych przywozowych
lub które b´dàc takimi towarami nie
spe∏niajà warunków do obj´cia ich pro-
cedurà odprawy czasowej z ca∏kowitym
zwolnieniem od nale˝noÊci celnych
przywozowych.”;

29) w art. 147 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Organ celny mo˝e, w szczególnie uzasadnio-
nych okolicznoÊciach, na wniosek osoby zain-
teresowanej i we w∏aÊciwych granicach, prze-
d∏u˝yç terminy, o których mowa w § 1 i 2,
w celu umo˝liwienia wykorzystania towaru
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w pozwo-
leniu na stosowanie procedury.”;

30) art. 148 otrzymuje brzmienie:

„Art. 148. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb, warunki i terminy
stosowania procedury odprawy cza-
sowej,

2) towary, które mogà byç przedmiotem
odprawy czasowej z ca∏kowitym zwol-
nieniem od nale˝noÊci celnych przy-
wozowych,

3) towary, które nie mogà byç przedmio-
tem odprawy czasowej z cz´Êciowym
zwolnieniem od nale˝noÊci celnych
przywozowych.

Rozporzàdzenie powinno w szczególno-
Êci okreÊlaç dla poszczególnych katego-

rii towarowych warunki i terminy stoso-
wania procedury odprawy czasowej,
umo˝liwiajàce w∏aÊciwe wykorzystanie
towaru w czasie stosowania tej procedu-
ry.”;

31) w art. 149:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kwota nale˝noÊci celnych przywozowych
za towary obj´te procedurà odprawy cza-
sowej z cz´Êciowym zwolnieniem od nale˝-
noÊci celnych przywozowych wynosi za
ka˝dy rozpocz´ty miesiàc stosowania tej
procedury 3% kwoty, która mia∏aby byç
uiszczona za te towary, gdyby zosta∏y do-
puszczone do obrotu w dniu, w którym zo-
sta∏y obj´te procedurà odprawy czasowej,
z zastrze˝eniem § 2a.

§ 2. Kwota nale˝noÊci, o której mowa w § 1, jest
p∏atna z góry za ka˝dy miesiàc, w terminie,
o którym mowa w art. 231 § 1 pkt 1, liczo-
nym od poczàtku ka˝dego miesiàca stoso-
wania procedury odprawy czasowej z cz´-
Êciowym zwolnieniem od nale˝noÊci cel-
nych przywozowych.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. ¸àczna kwota nale˝noÊci celnych przywo-
zowych pobrana w okresie stosowania
procedury odprawy celnej czasowej z cz´-
Êciowym zwolnieniem od nale˝noÊci cel-
nych przywozowych nie mo˝e byç wy˝sza
od kwoty, którà nale˝a∏oby uiÊciç, gdyby
towary zosta∏y dopuszczone do obrotu
w dniu, w którym zosta∏y obj´te tà proce-
durà.”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Je˝eli przeniesienie, o którym mowa w § 3,
jest dokonywane z cz´Êciowym zwolnie-
niem dla obu osób uprawnionych do ko-
rzystania z tej procedury w tym samym
miesiàcu, posiadacz pierwotnego pozwo-
lenia b´dzie zobowiàzany do zap∏acenia
kwoty nale˝noÊci celnych przywozowych
za ca∏y ten miesiàc.”;

32) art. 150 otrzymuje brzmienie:

„Art. 150. § 1. W razie powstania d∏ugu celnego
w stosunku do towarów przywo˝o-
nych kwota takiego d∏ugu b´dzie ob-
liczana wed∏ug elementów kalkula-
cyjnych z dnia przyj´cia zg∏oszenia
o obj´cie ich procedurà odprawy
czasowej, chyba ̋ e przepis szczegól-
ny stanowi inaczej.

§ 2. Je˝eli z powodu innego ni˝ obj´cie
towarów procedurà odprawy czaso-
wej z cz´Êciowym zwolnieniem od
nale˝noÊci celnych przywozowych
powstanie d∏ug celny w stosunku do
towarów obj´tych procedurà odpra-
wy czasowej, kwota takiego d∏ugu
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b´dzie równa ró˝nicy mi´dzy kwotà
nale˝noÊci okreÊlonà z zastosowa-
niem § 1 a kwotà pobranà na pod-
stawie art. 149.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, towary podlegajàce
odprawie czasowej, w stosunku do
których d∏ug celny b´dzie obliczany
na podstawie elementów kalkulacyj-
nych w∏aÊciwych dla tych towarów
w chwili okreÊlonej w art. 222 § 1—3,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci cel
przywozu towarów, w tym przywóz
towarów z zamiarem ewentualnej
ich sprzeda˝y.”;

33) w art. 154:

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) je˝eli mo˝liwe b´dzie ustalenie, ˝e towary
wywo˝one czasowo wejdà w sk∏ad produk-
tów kompensacyjnych, z zastrze˝eniem
§ 3.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Je˝eli charakter procesu uszlachetniania
uniemo˝liwia ustalenie, ˝e towary wywo-
˝one czasowo wejdà w sk∏ad produktów
kompensacyjnych, organ celny mo˝e, na
podstawie odpowiednio uzasadnionego
wniosku, udzieliç pozwolenia na korzysta-
nie z procedury uszlachetniania biernego,
w wypadku gdy b´dzie mo˝na ustaliç, ˝e
towary u˝yte w procesach uszlachetniania
posiadajà takà samà klasyfikacj´ towarowà
w taryfie celnej, t´ samà jakoÊç handlowà
oraz te same parametry techniczne, jak to-
wary wywo˝one czasowo.”;

34) w art. 155 uchyla si´ § 2;

35) art. 157 otrzymuje brzmienie:

„Art. 157. § 1. Ca∏kowite lub cz´Êciowe zwolnienie
od nale˝noÊci celnych przywozo-
wych polega na odliczeniu od kwoty
nale˝noÊci celnych przywozowych
za produkty kompensacyjne dopusz-
czone do obrotu kwoty nale˝noÊci
celnych przywozowych, która mia∏a-
by zastosowanie w tym samym dniu
do towarów wywiezionych czaso-
wo, jak gdyby by∏y one przywo˝one
na polski obszar celny z kraju, gdzie
zosta∏y poddane procesowi uszla-
chetniania.

§ 2. Kwota, którà nale˝y odliczyç zgod-
nie z § 1, jest obliczana w oparciu
o iloÊç i rodzaj towarów z dnia przy-
j´cia zg∏oszenia o obj´cie ich proce-
durà uszlachetniania biernego oraz
na podstawie innych elementów

kalkulacyjnych z dnia przyj´cia zg∏o-
szenia o dopuszczenie do obrotu
produktów kompensacyjnych.

§ 2a. WartoÊç towarów wywo˝onych cza-
sowo uwzgl´dnia si´ przy ustalaniu
wartoÊci celnej produktów kompen-
sacyjnych zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2
lit. a) lub je˝eli wartoÊç nie mo˝e zo-
staç ustalona w ten sposób, jest ona
ustalana jako ró˝nica mi´dzy warto-
Êcià celnà produktów kompensacyj-
nych a kosztami uszlachetnienia
biernego.

§ 2b. Je˝eli towary wywo˝one czasowo
zosta∏y, przed ich obj´ciem proce-
durà uszlachetniania biernego, do-
puszczone do obrotu z zastosowa-
niem obni˝onej stawki celnej ze
wzgl´du na ich przeznaczenie, wiel-
koÊç odejmowanej kwoty jest równa
kwocie nale˝noÊci celnych przywo-
zowych faktycznie pobranych w mo-
mencie obejmowania procedurà
dopuszczenia do obrotu, tak d∏ugo
jak obowiàzujà warunki ustalone dla
zastosowania takiej stawki.

§ 2c. Je˝eli towary wywo˝one czasowo
mog∏yby korzystaç w chwili dopusz-
czenia ich do obrotu z obni˝onej lub
zerowej stawki celnej ze wzgl´du na
ich przeznaczenie, stawka taka jest
uwzgl´dniana, w wypadku gdy to-
wary te zosta∏y poddane czynno-
Êciom zgodnym z takim przeznacze-
niem w kraju, w którym zosta∏o do-
konane uszlachetnianie lub ostatni
proces uszlachetniania.

§ 2d. Je˝eli produkty kompensacyjne sà
obj´te preferencyjnà lub obni˝onà
stawkà celnà, to przy obliczaniu
kwoty nale˝noÊci celnych przywozo-
wych, która powinna byç odliczona
zgodnie z § 1, stosuje si´ odpowied-
nio stawk´ celnà preferencyjnà lub
obni˝onà, gdy taka istnieje.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób dokonywania ob-
liczeƒ, o których mowa w § 1—2d,
bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci
koszty, które wlicza si´ do kosztów
uszlachetniania biernego, oraz kosz-
ty, które nie sà uwzgl´dniane przy
obliczaniu kwoty do odliczenia.”;

36) art. 158 otrzymuje brzmienie:

„Art. 158. § 1. Je˝eli proces uszlachetniania ma na
celu napraw´ towarów wywo˝o-
nych czasowo i je˝eli naprawa jest
dokonywana odp∏atnie, to cz´Êcio-
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we zwolnienie od nale˝noÊci cel-
nych przywozowych polega na obli-
czeniu kwoty nale˝noÊci, jaka by∏aby
zastosowana na podstawie elemen-
tów kalkulacyjnych dotyczàcych
produktów kompensacyjnych
w dniu przyj´cia zg∏oszenia o do-
puszczenie do obrotu tych produk-
tów.

§ 2. Podstawà do obliczenia nale˝noÊci
celnych przywozowych od towarów,
o których mowa w § 1, jest wartoÊç
celna równa kwocie kosztów napra-
wy, pod warunkiem, ˝e koszty te sta-
nowià jedyne Êwiadczenie osoby po-
siadajàcej pozwolenie oraz ̋ e na wy-
sokoÊç kosztów nie mia∏y wp∏ywu
powiàzania tej osoby z osobà doko-
nujàcà naprawy.

§ 3. Je˝eli proces uszlachetniania ma na
celu napraw´ towarów wywo˝onych
czasowo, to w wypadku ich dopusz-
czenia do obrotu podlegajà one ca∏-
kowitemu zwolnieniu od nale˝noÊci
celnych przywozowych, o ile napra-
wa jest wykonaniem zobowiàzania
gwarancyjnego lub zosta∏a przepro-
wadzona ze wzgl´du na istnienie
wady fabrycznej oraz zosta∏a doko-
nana nieodp∏atnie.

§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje si´, je˝eli
w chwili obejmowania towarów po
raz pierwszy procedurà dopuszcze-
nia do obrotu wartoÊç celna towa-
rów zosta∏a ustalona z uwzgl´dnie-
niem ich wadliwoÊci.”;

37) po art. 158 dodaje si´ art. 1581 w brzmieniu:

„Art. 1581. § 1. Organ celny mo˝e, na wniosek oso-
by ubiegajàcej si´ o udzielenie po-
zwolenia lub posiadajàcej pozwole-
nie na korzystanie z procedury
uszlachetniania biernego, wyraziç
zgod´ na stosowanie Êredniej staw-
ki celnej, jaka b´dzie mia∏a zastoso-
wanie do procesu uszlachetniania.

§ 2. Ârednia stawka celna, o której mo-
wa w § 1, mo˝e byç stosowana, je-
˝eli:

1) proces uszlachetniania nie pole-
ga na naprawie towarów wywo-
˝onych czasowo,

2) proces uszlachetniania charakte-
ryzuje si´ sta∏ymi warunkami
technologicznymi,

3) cz´stotliwoÊç dokonywania pro-
cesów uszlachetniania uzasadnia
stosowanie Êredniej stawki cel-
nej.

§ 3. Ârednia stawka celna, o której mo-
wa w § 1, jest obliczana na okres
nieprzekraczajàcy 12 miesi´cy
(okres rozliczeniowy), z uwzgl´d-
nieniem:

1) spodziewanej wysokoÊci nale˝-
noÊci celnych przywozowych za
produkty kompensacyjne po-
wrotnie przywo˝one w tym okre-
sie oraz kosztów uszlachetniania
biernego spodziewanych w tym
samym okresie lub

2) danych dotyczàcych nale˝noÊci
celnych przywozowych, uiszczo-
nych za takie same produkty
kompensacyjne, uzyskane w ta-
kich samych procesach uszla-
chetniania i dopuszczone do ob-
rotu w okresie do 6 miesi´cy po-
przedzajàcych z∏o˝enie wniosku
o stosowanie Êredniej stawki cel-
nej, oraz poniesionych w tym
okresie kosztów uszlachetniania
biernego.

§ 4. Ârednià stawk´ celnà stanowi wy-
ra˝ony w procentach stosunek na-
le˝noÊci celnych przywozowych do
kosztów uszlachetniania biernego,
ustalonych zgodnie z § 3. 

§ 5. Ârednià stawk´ celnà, obliczonà
z zastosowaniem § 3 i 4, zaokràgla
si´ do pe∏nych punktów procento-
wych w ten sposób, ˝e cz´Êç dzie-
si´tnà poni˝ej 0,5 pomija si´,
a cz´Êç dziesi´tnà wynoszàcà 0,5
i wi´cej podnosi si´ do pe∏nych
punktów procentowych. Stawk´
zaokràglonà w ten sposób podwy˝-
sza si´ o jeden punkt procentowy.

§ 6. W okresie rozliczeniowym podsta-
wà do obliczenia nale˝noÊci cel-
nych przywozowych za produkty
kompensacyjne dopuszczone do
obrotu z zastosowaniem Êredniej
stawki celnej jest wartoÊç celna
równa poniesionym kosztom uszla-
chetniania biernego.

§ 7. Na koniec ka˝dego okresu rozlicze-
niowego organ celny dokonuje,
stosownie do art. 157, ostateczne-
go obliczenia kwoty nale˝noÊci cel-
nych przywozowych za produkty
kompensacyjne dopuszczone do
obrotu w danym okresie rozlicze-
niowym. Art. 229 § 1 i 2 oraz art. 246
stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy



Dziennik Ustaw Nr 120 — 7857 — Poz. 1122

sposób obliczania i stosowania
Êredniej stawki celnej, uwzgl´dnia-
jàc potrzeb´ u∏atwienia obliczania
ca∏kowitego lub cz´Êciowego zwol-
nienia od nale˝noÊci celnych przy-
wozowych, przy jednoczesnym za-
bezpieczeniu interesów bud˝etu
paƒstwa.”;

38) w art. 160 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Organ celny uznaje towar nowy za produkt
zamienny, je˝eli zosta∏ on wydany nieodp∏at-
nie ze wzgl´du na zobowiàzania gwarancyjne
lub w zwiàzku z istnieniem wady fabrycznej.”;

39) w art. 162 uchyla si´ § 3;

40) 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 lub innych podsta-
wowych jednostek podzia∏u terytorialnego,
których chocia˝by cz´Êç po∏o˝ona jest w tym
obszarze.”;

41) w art. 19017 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego,
a w szczególnoÊci krew, osocze i inne prepara-
ty krwiopochodne, preparaty czynników krzep-
ni´cia, albumina i immunoglobuliny,”;

42) w art. 19037:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zwolnione od c∏a sà paliwa przewo˝one
w standardowych zbiornikach:

1) pojazdów samochodowych przeznaczo-
nych do dzia∏alnoÊci gospodarczej — nie
wi´cej ni˝ 200 litrów na pojazd,

2) przeznaczonych do dzia∏alnoÊci gospo-
darczej naczep lub przyczep, wyposa˝o-
nych w uk∏ady ch∏odzenia — w iloÊci
okreÊlonej w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w § 7.”,

b) w § 4 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) montowany na sta∏e przez producenta we
wszystkich naczepach lub przyczepach
i który pozwala na bezpoÊrednie wykorzy-
stanie paliwa do funkcjonowania b´dàcego
ich wyposa˝eniem uk∏adu ch∏odzenia, lub”,

c) dodaje si´ § 7 w brzmieniu:

„§ 7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, iloÊç paliwa podlegajàcego zwolnieniu
od c∏a, o którym mowa w § 2 pkt 2. Okre-
Êlajàc iloÊç paliwa, nale˝y uwzgl´dniç uza-
sadnionà potrzeb´ zapewnienia niezak∏ó-
conego funkcjonowania uk∏adu ch∏odzenia
oraz koniecznoÊç ochrony interesów krajo-
wych producentów paliw, z zastrze˝eniem,

i˝ maksymalna iloÊç paliwa nie mo˝e prze-
kroczyç okreÊlonej w § 2 pkt 1.”;

43) w art. 19043 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1, mogà byç
wprowadzone na okres nie d∏u˝szy ni˝ do cza-
su przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej.”;

44) w art. 191:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Towary powracajàce sà to towary, które
przed wyprowadzeniem poza polski obszar
celny by∏y towarami krajowymi i w termi-
nie 3 lat od dnia ich wyprowadzenia sà po-
wrotnie wprowadzane i dopuszczane do
obrotu na polskim obszarze celnym. Towa-
ry powracajàce zwalnia si´ od nale˝noÊci
celnych przywozowych na wniosek osoby
zainteresowanej.”,

b) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Je˝eli towary, o których mowa w § 3, nie
zostanà przeznaczone do tego samego ce-
lu, kwota nale˝noÊci celnych przywozo-
wych, którym podlegajà, zostanie pomniej-
szona o kwot´ pobranà przy pierwotnym
dopuszczeniu do obrotu. Je˝eli pierwotna
kwota jest wy˝sza od kwoty nale˝nej przy
dopuszczeniu do obrotu towarów powra-
cajàcych, ró˝nica nie podlega zwrotowi.

§ 5. Nie stosuje si´ zwolnieƒ od nale˝noÊci cel-
nych przywozowych przewidzianych w § 1
wobec towarów wywiezionych poza polski
obszar celny w ramach procedury uszla-
chetniania biernego, chyba ˝e towary te
pozostajà nadal w stanie, w którym zosta∏y
wywiezione.”,

c) § 7 i 8 otrzymujà brzmienie:

„§ 7. Zakaz stosowania zwolnieƒ od nale˝noÊci
celnych przywozowych, o którym mowa
w § 6, nie ma zastosowania, jeÊli udzielone
preferencje zosta∏y cofni´te lub wyp∏acone
kwoty wynikajàce z preferencji zosta∏y
zwrócone.

§ 8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, preferencyjne
Êrodki zwiàzane z wywozem towarów, do
których stosuje si´ zakaz zwolnienia od na-
le˝noÊci celnych przywozowych okreÊlony
w § 6. OkreÊlajàc wypadki, w których prze-
pis § 6 nie ma zastosowania, nale˝y
uwzgl´dniç w szczególnoÊci sytuacj´,
w której ta sama osoba dokonuje powrot-
nego przywozu towaru.”;

45) w art. 222 § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. W wypadku przesuni´cia daty powstania d∏u-
gu celnego lub zarejestrowania kwoty wyni-



Dziennik Ustaw Nr 120 — 7858 — Poz. 1122

kajàcej z tego d∏ugu, organ celny pobiera od-
setki wyrównawcze, liczone przy zastosowa-
niu stawki okreÊlonej w przepisach dotyczà-
cych pobierania odsetek za zw∏ok´ od nale˝-
noÊci podatkowych. Przepis art. 277 stosuje
si´ odpowiednio.

§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób naliczania odsetek wyrównaw-
czych, bioràc pod uwag´ okolicznoÊci prze-
suni´cia daty powstania d∏ugu celnego lub
zarejestrowania kwoty wynikajàcej z tego
d∏ugu,

2) wypadki, w których mimo przesuni´cia da-
ty powstania d∏ugu celnego lub zarejestro-
wania kwoty wynikajàcej z tego d∏ugu nie
pobiera si´ odsetek wyrównawczych ze
wzgl´du na rodzaj towaru w stosunku do
którego powsta∏ d∏ug celny, sposób po-
wstania tego d∏ugu lub zabezpieczenia
kwoty z niego wynikajàcej oraz minimalnà
wysokoÊç odsetek wyrównawczych, pod-
legajàcych poborowi.”;

46) art. 225 otrzymuje brzmienie:

„Art. 225. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, wypadki, w których nie po-
wstaje d∏ug celny:

1) mimo wystàpienia okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 211 § 1, art. 213 § 1,
art. 219 § 1 i art. 224,

2) z uwagi na wystàpienie okolicznoÊci,
o których mowa w art. 212 § 4.

Rozporzàdzenie powinno w szczególno-
Êci uwzgl´dniaç wypadki, w których nie-
wykonanie obowiàzków lub niedope∏-
nienie warunków przewidzianych
w przepisach prawa celnego nie by∏o
spowodowane ra˝àcym niedbalstwem
osoby zobowiàzanej.”;

47) w art. 226 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Organ celny anuluje zarejestrowanà kwot´
nale˝noÊci, o której d∏u˝nik nie zosta∏ powia-
domiony przed up∏ywem terminów, o których
mowa w art. 230 § 4 i 4a, z zastrze˝eniem
art. 230 § 5 i 6.”;

48) w art. 227:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kwota nale˝noÊci powinna zostaç zareje-
strowana niezw∏ocznie po jej obliczeniu
i nie póêniej ni˝ w ciàgu 2 dni, liczàc od
dnia, w którym towar zosta∏ zwolniony, je-
˝eli d∏ug celny powstaje w wyniku:

1) obj´cia towaru innà procedurà celnà ni˝
odprawa czasowa z cz´Êciowym zwol-
nieniem od nale˝noÊci celnych przywo-
zowych,

2) innych czynnoÊci majàcych ten sam sku-
tek prawny, co obj´cie towaru procedu-
rami celnymi okreÊlonymi w pkt 1.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli powstaje d∏ug celny w wypadkach
innych ni˝ te, o których mowa w § 1 i 2, za-
rejestrowanie kwoty nale˝noÊci nast´puje
w ciàgu 2 dni, liczàc od dnia, w którym or-
gan celny mia∏ mo˝liwoÊç obliczyç kwot´
tych nale˝noÊci oraz okreÊliç d∏u˝nika.”;

49) w art. 229:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli kwota nale˝noÊci nie zosta∏a zareje-
strowana w terminie okreÊlonym w art. 227
i 228 lub je˝eli zosta∏a zarejestrowana kwo-
ta ni˝sza od prawnie nale˝nej, to zareje-
strowanie kwoty nale˝noÊci lub kwoty uzu-
pe∏niajàcej zostanie dokonane w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 2 dni (zarejestrowanie re-
trospektywne).”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zarejestrowania retrospektywnego nie do-
konuje si´ w wypadkach:

1) o których mowa w art. 226 § 2—4,

2) gdy kwota podlegajàca zarejestrowaniu
nie przekracza równowartoÊci 10 euro,

3) gdy kwota nale˝noÊci prawnie nale˝-
nych nie zosta∏a zarejestrowana na sku-
tek b∏´du organu celnego, pod warun-
kiem ˝e b∏àd ten nie móg∏ zostaç w ˝a-
den sposób wykryty przez d∏u˝nika dzia-
∏ajàcego w dobrej wierze i przestrzegajà-
cego przepisów dotyczàcych zg∏oszenia
celnego.”;

50) w art. 230 § 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„§ 5. Bieg terminów, o których mowa w § 4 i 4a,
ulega zawieszeniu z dniem:

1) wszcz´cia post´powania karnego, post´-
powania w sprawie o przest´pstwo skar-
bowe lub wykroczenie skarbowe lub wnie-
sienia skargi do sàdu administracyjnego,

2) zawieszenia post´powania w sprawie cel-
nej, 

3) wniesienia odwo∏ania od decyzji w spra-
wie d∏ugu celnego. 

§ 6. Terminy, o których mowa w § 4 i 4a, biegnà
dalej z dniem:

1) prawomocnego zakoƒczenia post´powa-
nia karnego, post´powania w sprawie
o przest´pstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe albo dor´czenia organowi celne-
mu orzeczenia sàdu administracyjnego
wraz z jego uzasadnieniem,

2) podj´cia zawieszonego post´powania
w sprawie celnej,
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3) dor´czenia rozstrzygni´cia wydanego
w post´powaniu odwo∏awczym.”; 

51) w art. 233:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli kwota nale˝noÊci dotyczy towarów
zg∏oszonych do procedury celnej nak∏ada-
jàcej obowiàzek uiszczenia nale˝noÊci, or-
gan celny mo˝e, na wniosek d∏u˝nika spe∏-
niajàcego wymogi okreÊlone w art. 197
§ 2a pkt 1—4, odroczyç termin p∏atnoÊci
tej kwoty, je˝eli zosta∏o z∏o˝one zabezpie-
czenie.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) wzór wniosku o odroczenie p∏atnoÊci,
dokumenty, które nale˝y do niego do∏à-
czyç, oraz termin, w którym wniosek mo-
˝e zostaç z∏o˝ony, 

2) szczegó∏owe warunki i tryb post´powa-
nia przy odraczaniu p∏atnoÊci nale˝noÊci

— z uwzgl´dnieniem szczegó∏owych wy-
mogów, jakie powinna spe∏niaç osoba
ubiegajàca si´ o odroczenie p∏atnoÊci, oraz
obowiàzujàcych terminów uiszczania kwot
nale˝noÊci i odraczania p∏atnoÊci.”;

52) uchyla si´ art. 234;

53) w art. 236 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) je˝eli odroczenie p∏atnoÊci jest dokonywane
zgodnie z art. 235 pkt 1, termin ten liczy si´ od
dnia nast´pujàcego po dniu, w którym kwota
nale˝noÊci zosta∏a zarejestrowana przez organ
celny; w wypadku zastosowania art. 228 termin
30 dni zostaje skrócony o liczb´ dni odpowiada-
jàcà okresowi przekraczajàcemu termin 2 dni
przeznaczonych na zarejestrowanie kwoty na-
le˝noÊci,”;

54) art. 237 otrzymuje brzmienie:

„Art. 237. § 1. Organ celny mo˝e udzieliç d∏u˝niko-
wi, spe∏niajàcemu wymogi okreÊlo-
ne w art. 197 § 2a pkt 1—3, u∏atwieƒ
p∏atniczych innych ni˝ odroczenie
p∏atnoÊci. U∏atwieniem p∏atniczym
innym ni˝ odroczenie p∏atnoÊci mo-
˝e byç w szczególnoÊci roz∏o˝enie
sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci kwoty na-
le˝noÊci na raty.

§ 2. Udzielenie u∏atwieƒ, o których mo-
wa w § 1:

1) jest uzale˝nione od z∏o˝enia za-
bezpieczenia; jednak˝e, gdy z∏o˝e-
nie zabezpieczenia mog∏oby spo-
wodowaç, ze wzgl´du na sytuacj´
d∏u˝nika, powa˝ne trudnoÊci na-
tury gospodarczej lub spo∏ecznej,

mo˝na odstàpiç od wymogu jego
z∏o˝enia,

2) uprawnia do poboru, przy odpo-
wiednim zastosowaniu art. 233
§ 2, op∏aty prolongacyjnej od
kwot nale˝noÊci; je˝eli uiszczenie
tej op∏aty mo˝e spowodowaç, ze
wzgl´du na sytuacj´ d∏u˝nika, po-
wa˝ne trudnoÊci natury gospo-
darczej lub spo∏ecznej, organ cel-
ny mo˝e odstàpiç od jej poboru.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:

1) wzór wniosku o udzielenie u∏a-
twienia p∏atniczego innego ni˝
odroczenie p∏atnoÊci, dokumenty,
które nale˝y do niego do∏àczyç,
oraz termin, w którym wniosek
mo˝e zostaç z∏o˝ony,

2) szczegó∏owe warunki i tryb post´-
powania przy udzielaniu u∏atwieƒ
p∏atniczych, o których mowa
w § 1,

3) maksymalnà wysokoÊç kwoty
podlegajàcej u∏atwieniom p∏atni-
czym,

4) maksymalny okres, na jaki u∏a-
twienia p∏atnicze mogà byç udzie-
lone,

5) cz´stotliwoÊç, z jakà u∏atwienia
p∏atnicze mogà byç udzielone na
rzecz jednego d∏u˝nika,

6) sposób wyliczenia op∏aty prolon-
gacyjnej od kwoty udzielanego
u∏atwienia p∏atniczego

— z uwzgl´dnieniem szczegó∏owych
wymogów, jakie powinna spe∏niaç
osoba ubiegajàca si´ o udzielenie
u∏atwienia p∏atniczego innego ni˝
odroczenie p∏atnoÊci, oraz obowià-
zujàcych terminów uiszczania kwot
nale˝noÊci.”;

55) w art. 242 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W wypadkach powstania d∏ugu celnego,
o których mowa w art. 210—213 oraz art. 218
i 219, pobiera si´ odsetki liczone od dnia po-
wstania d∏ugu, w wysokoÊci okreÊlonej
w przepisach dotyczàcych pobierania odse-
tek za zw∏ok´ od nale˝noÊci podatkowych.
Przepis art. 277 stosuje si´ odpowiednio.”;

56) art. 246 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 246. § 1. Nale˝noÊci celne sà umarzane, je˝e-
li w chwili zarejestrowania kwota na-
le˝noÊci nie by∏a prawnie nale˝na
lub gdy kwota ta zosta∏a zarejestro-
wana pomimo zaistnienia wypad-
ków okreÊlonych w art. 229 § 3.
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§ 2. Nale˝noÊci celne sà zwracane, je˝e-
li w chwili uiszczenia kwota tych na-
le˝noÊci nie by∏a prawnie nale˝na
lub gdy kwota ta zosta∏a zarejestro-
wana pomimo zaistnienia wypad-
ków okreÊlonych w art. 229 § 3.

§ 3. Nale˝noÊci celne nie podlegajà
zwrotowi ani umorzeniu, je˝eli oko-
licznoÊci, które doprowadzi∏y do za-
p∏acenia lub zarejestrowania kwoty
prawnie nienale˝nej, sà wynikiem
Êwiadomego dzia∏ania osoby zain-
teresowanej.

§ 4. Nale˝noÊci celne sà zwracane lub
umarzane na wniosek d∏u˝nika z∏o-
˝ony przed up∏ywem 3 lat, liczàc od
dnia jego powiadomienia o tych na-
le˝noÊciach. 

§ 5. Organ celny dokona zwrotu lub
umorzenia z urz´du, gdy stwierdzi
przed up∏ywem 3 lat od powiado-
mienia d∏u˝nika, ˝e zachodzà oko-
licznoÊci uzasadniajàce zwrot lub
umorzenie.

§ 6. Termin, o którym mowa w § 4, mo-
˝e ulec przed∏u˝eniu, je˝eli d∏u˝nik
udowodni, ˝e niez∏o˝enie wniosku
przed up∏ywem 3 lat od dnia powia-
domienia go o tych nale˝noÊciach
by∏o spowodowane nieprzewidzia-
nymi okolicznoÊciami lub dzia∏a-
niem si∏y wy˝szej.”;

57) art. 247 otrzymuje brzmienie:

„Art. 247. Nale˝noÊci celne podlegajà zwrotowi, je-
˝eli po ich uiszczeniu uniewa˝niono zg∏o-
szenie celne na wniosek osoby zaintere-
sowanej.”;

58) art. 248 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 248. § 1. Nale˝noÊci celne mogà zostaç zwró-
cone lub umorzone równie˝ po usta-
leniu, ˝e zarejestrowana kwota tych
nale˝noÊci dotyczy towarów obj´-
tych procedurà celnà i nieprzyj´tych
przez osob´ wprowadzajàcà ze
wzgl´du na to, ˝e w chwili, o której
mowa w art. 69, towary by∏y wadli-
we lub niezgodne z warunkami kon-
traktu, w wyniku którego dokonano
przywozu tych towarów. Nie uznaje
si´ za towary wadliwe towarów
uszkodzonych po ich zwolnieniu.

§ 2. Zwrot lub umorzenie nale˝noÊci cel-
nych od towarów, o których mowa
w § 1, sà dopuszczalne, gdy:

1) towary nie zosta∏y u˝yte, chyba ̋ e
wst´pne ich u˝ycie okaza∏o si´ ko-
nieczne do stwierdzenia ich wa-

dliwoÊci lub niezgodnoÊci z wa-
runkami kontraktu oraz

2) towary zosta∏y wywiezione poza
polski obszar celny.

§ 3. Na wniosek osoby zainteresowanej
organ celny mo˝e zezwoliç na znisz-
czenie towarów, obj´cie ich w celu
powrotnego wywozu procedurà
tranzytu, obj´cie procedurà sk∏adu
celnego lub umieszczenie ich w wol-
nym obszarze celnym, zamiast ich
wywozu. W celu otrzymania jednego
z przewidzianych wy˝ej przeznaczeƒ
celnych towary sà uwa˝ane za towa-
ry niekrajowe.

§ 4. Nale˝noÊci celne nie sà zwracane
lub umarzane w odniesieniu do to-
warów, które przed ich zg∏oszeniem
o dopuszczenie ich do obrotu zosta-
∏y obj´te procedurà odprawy czaso-
wej w celu przeprowadzenia prób,
chyba ˝e wykazano, i˝ fakt ich wadli-
woÊci lub niezgodnoÊci z warunkami
kontraktu nie móg∏ zostaç ujawnio-
ny podczas tych prób.

§ 5. Nale˝noÊci celne sà zwracane lub
umarzane, w wypadkach okreÊlo-
nych w § 1, na pisemny wniosek
d∏u˝nika z∏o˝ony przed up∏ywem ro-
ku, liczàc od dnia powiadomienia
d∏u˝nika o tych nale˝noÊciach. 

§ 6. Termin, o którym mowa w § 5, mo˝e
ulec przed∏u˝eniu, je˝eli d∏u˝nik udo-
wodni, ˝e niez∏o˝enie wniosku przed
up∏ywem roku od dnia powiadomie-
nia go o tych nale˝noÊciach by∏o
spowodowane nieprzewidzianymi
okolicznoÊciami lub dzia∏aniem si∏y
wy˝szej.”;

59) w art. 250 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie braku zad∏u˝enia, o którym mowa
w § 1, nale˝noÊci celne podlegajà zwrotowi
w terminie 3 miesi´cy, liczàc od dnia dor´cze-
nia decyzji orzekajàcej ich zwrot.”; 

60) w art. 252 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, inne wypadki, w których nale˝-
noÊci celne sà zwracane lub umarzane, tryb
i warunki dokonywania zwrotu lub umorzenia
oraz termin, w którym mo˝e byç z∏o˝ony
wniosek o zwrot lub umorzenie nale˝noÊci
celnych. Rozporzàdzenie powinno w szcze-
gólnoÊci uwzgl´dniaç zapewnienie zachowa-
nia to˝samoÊci towaru oraz umo˝liwiç docho-
wanie przez organ celny terminu na dokona-
nie zwrotu lub umorzenia nale˝noÊci cel-
nych.”;
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61) po art. 252 dodaje si´ art. 2521 w brzmieniu:

„Art. 2521. Organem celnym w∏aÊciwym do roz-
strzygania w pierwszej instancji w spra-
wach uregulowanych przepisami ni-
niejszego dzia∏u jest dyrektor izby cel-
nej.”;

62) w art. 253 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedstawicielem bezpoÊrednim osoby mo˝e
byç wy∏àcznie pracownik tej osoby, agencja
celna, adwokat, radca prawny lub doradca po-
datkowy,”;

63) w art. 254 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przedstawiciel do∏àcza do akt orygina∏ lub
urz´dowo poÊwiadczony odpis upowa˝nie-
nia. Adwokat, radca prawny lub doradca po-
datkowy mo˝e sam uwierzytelniç odpis
udzielonego mu upowa˝nienia. Osoba pro-
wadzàca agencj´ celnà mo˝e uwierzytelniç
odpis upowa˝nienia udzielonego agencji cel-
nej.”;

64) w art. 2621 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. W wypadku wydania decyzji w pierwszej in-
stancji przez dyrektora izby celnej, z zastrze˝e-
niem art. 278 § 3, odwo∏anie od tej decyzji roz-
patruje ten sam organ celny.

§ 2. Pracownik lub funkcjonariusz celny, który
bra∏ udzia∏ w wydaniu decyzji, której dotyczy
odwo∏anie, podlega wy∏àczeniu od udzia∏u
w post´powaniu odwo∏awczym i wydaniu de-
cyzji w tym post´powaniu.”;

65) po art. 266 dodaje si´ art. 2661 w brzmieniu:

„Art. 2661. § 1. Post´powanie zawiesza si´ w wy-
padku, gdy organ celny w jego to-
ku wystàpi∏ z wnioskiem o pomoc
prawnà do organu celnego paƒ-
stwa obcego lub innego upraw-
nionego podmiotu paƒstwa obce-
go.

§ 2. Na postanowienie w sprawie zawie-
szenia post´powania s∏u˝y za˝ale-
nie.”;

66) po art. 270 dodaje si´ art. 2701 w brzmieniu:

„Art. 2701. § 1. Je˝eli przepis prawa nie wymaga
urz´dowego potwierdzenia okre-
Êlonych faktów lub stanu prawnego
w drodze zaÊwiadczenia, organ cel-
ny odbiera od strony, na jej wnio-
sek, oÊwiadczenie z∏o˝one pod ry-
gorem odpowiedzialnoÊci karnej za
fa∏szywe zeznania.

§ 2. Przed odebraniem oÊwiadczenia or-
gan celny uprzedza stron´ o odpo-
wiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe ze-
znania.”;

67) w art. 276:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Z zastrze˝eniem § 2 i 2a, op∏aty manipula-
cyjne dodatkowe powinny byç okreÊlone
w kwocie odpowiadajàcej podejmowanym
czynnoÊciom i nie mogà byç wymierzone
w kwocie wy˝szej ni˝ 40% wartoÊci celnej
towaru.

§ 2. Je˝eli po przedstawieniu towaru wprowa-
dzonego na polski obszar celny organ cel-
ny wyka˝e nadwy˝k´ towaru ujawnionego
w wyniku rewizji celnej w stosunku do
przedstawionego, to od osoby, o której
mowa w art. 39, pobiera si´ op∏at´ manipu-
lacyjnà dodatkowà w wysokoÊci wartoÊci
celnej towaru odpowiadajàcej nadwy˝ce.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Je˝eli po zg∏oszeniu towaru wyprowadza-
nego z polskiego obszaru celnego, organ
celny wyka˝e w wyniku rewizji celnej
mniej towaru w stosunku do iloÊci zade-
klarowanej w zg∏oszeniu celnym, to od
osoby wyprowadzajàcej towar z polskie-
go obszaru celnego pobiera si´ op∏at´
manipulacyjnà dodatkowà w wysokoÊci
wartoÊci towaru odpowiadajàcej ró˝ni-
cy.”;

68) w art. 277:

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje oznaczenie § 1,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W sprawach zwrotów lub umorzeƒ op∏at
przepisy art. 246, art. 249—251 oraz
art. 2521 stosuje si´ odpowiednio.”; 

69) w art. 2771 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy sposób oraz tryb przeprowadze-
nia kontroli, o której mowa w § 2, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç stosowania skutecznych me-
tod technicznych w tym zakresie.”;

70) w art. 27710 dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór i sposób oznakowania pojazdów s∏u˝bo-
wych S∏u˝by Celnej, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci zapewnienie jednoznacznej identyfi-
kacji pojazdów.”;

71) w art. 27716: 

a) w § 1 dodaje si´ pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) przedstawiç na ˝àdanie organu celnego
urz´dowe t∏umaczenie na j´zyk polski do-
kumentów, majàcych znaczenie dla kontro-
li celnej, sporzàdzonych w j´zyku obcym,

11) zapewniç warunki do pracy, w tym, w mia-
r´ mo˝liwoÊci, samodzielne pomieszczenie
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i miejsce do przechowywania dokumen-
tów.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Obowiàzki okreÊlone w § 1, z wyjàtkiem
obowiàzków wskazanych w pkt 4 i 8, kon-
trolowany powinien wykonaç nieodp∏at-
nie.”;

72) po art. 27718 dodaje si´ art. 27718a w brzmieniu: 

„Art. 27718a. § 1. W sprawach nieuregulowanych
w tytule IXa ustawy stosuje si´
odpowiednio art. 2701 tej ustawy
oraz przepisy rozdzia∏ów 2, 5, 6,
10, 11, 14, 16, 22 i 23 dzia∏u IV
ustawy — Ordynacja podatkowa,
z wy∏àczeniem art. 182—184
i art. 190. 

§ 2. W kwestiach powiadomienia
o miejscu i terminie przeprowa-
dzenia dowodu z zeznaƒ Êwiad-
ków, opinii bieg∏ych lub ogl´dzin
stosuje si´ odpowiednio art. 289
ustawy — Ordynacja podatko-
wa.”;

73) w art. 282 dodaje si´ § 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 4. Stanowiska, które wià˝à si´ z podporzàdko-
waniem s∏u˝bowym funkcjonariuszy celnych
lub pracowników, w szczególnoÊci stanowi-
ska: kierownika zmiany, referatu, oddzia∏u
oraz naczelnika wydzia∏u w izbie celnej sà sta-
nowiskami kierowniczymi w jednostkach or-
ganizacyjnych S∏u˝by Celnej.

§ 5. Do obsadzania i zwalniania stanowisk, o któ-
rych mowa w § 4, stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce powo∏ywania i odwo∏y-
wania zast´pcy naczelnika urz´du celnego.”;

74) w art. 288 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, wymogi, jakie musi spe∏niaç miejsce
wyznaczone lub uznane przez organ celny,
warunki i tryb post´powania przy wyznacza-
niu lub uznawaniu oraz znoszeniu przez organ
celny tych miejsc, okres, na jaki mogà zostaç
przez organ celny uznane lub wyznaczone te
miejsca, wypadki, w których czynnoÊci prze-
widziane przepisami prawa celnego mogà
byç dokonywane w tych miejscach, oraz ro-
dzaj towarów, którym mo˝e zostaç nadane
przeznaczenie celne w tych miejscach. Rozpo-
rzàdzenie powinno uwzgl´dniaç w∏aÊciwoÊç
urz´dów celnych do dokonywania czynnoÊci
okreÊlonych przepisami prawa celnego w za-
le˝noÊci od rodzaju towarów lub procedur
celnych, a w zakresie wymogów, jakie musi
spe∏niaç miejsce wyznaczone lub uznane —
koniecznoÊç skutecznego sprawowania dozo-
ru celnego.”;

75) w art. 76 w § 2, w art. 137, w art. 151 w § 1,
w art. 152 w pkt 1 i 2, w art. 156 w § 1 i 2, w art. 174
w § 2 w pkt 2, w art. 192 w § 1, w art. 193 w § 2 oraz
w art. 209 w § 1 w pkt 2 u˝yty w ró˝nych przypad-
kach wyraz „c∏o” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „nale˝noÊci celne
przywozowe”. 

Art. 2. 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, Nr 89, poz. 804 i Nr 153,
poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 25 w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´
pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) wniesienia aktu oskar˝enia o umyÊlne pope∏-
nienie przest´pstwa, Êciganego z oskar˝enia
publicznego,

8b) tymczasowego aresztowania,”;

2) w art. 61:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcjonariusza celnego, na jego wniosek,
przywraca si´ do s∏u˝by w wypadku:

1) uniewinnienia prawomocnym wyrokiem
sàdu — je˝eli zwolnienie ze s∏u˝by nastà-
pi∏o na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a,

2) umorzenia post´powania karnego lub
uniewinnienia prawomocnym wyrokiem
sàdu — je˝eli zwolnienie ze s∏u˝by nastà-
pi∏o na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8b.”,

c) uchyla si´ ust. 3;

3) w art. 67 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Je˝eli okolicznoÊci naruszenia przez funkcjona-
riusza celnego obowiàzków s∏u˝bowych nie bu-
dzà wàtpliwoÊci, post´powanie dyscyplinarne
mo˝e zostaç wszcz´te i toczyç si´ w trybie przy-
spieszonym.

7. W wypadku, o którym mowa w ust. 6, post´po-
wanie dyscyplinarne przyspieszone wszczyna
si´ bez przeprowadzenia post´powania wyja-
Êniajàcego.”;

4) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb przeprowadzania post´powania
wyjaÊniajàcego, dyscyplinarnego, dyscy-
plinarnego przyspieszonego oraz sposób
wykonania kar dyscyplinarnych.”.

Art. 3. 1. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
ostatecznie przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy podlegajà rozpatrzeniu wed∏ug przepisów do-
tychczasowych, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych
ostatecznie przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
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ustawy, dotyczàcych uznania zg∏oszenia celnego za
nieprawid∏owe, zwrotów lub umorzeƒ okreÊlonych
przepisami dzia∏u V tytu∏u VII ustawy zmienianej
w art. 1 oraz wyznaczenia lub uznania miejsca, w któ-
rym mogà byç dokonywane czynnoÊci przewidziane
przepisami prawa celnego, stosuje si´ przepisy ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà. 

3. Decyzje o wyznaczeniu lub uznaniu miejsca,
w którym mogà byç dokonywane czynnoÊci przewi-
dziane przepisami prawa celnego, wydane na podsta-
wie przepisów dotychczasowych, zachowujà wa˝noÊç
przez okres 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia wydanego na podstawie art. 288 § 2 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Je˝eli uznanie miejsca nastàpi∏o w pozwoleniu
na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa

w art. 80 § 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, de-
cyzja o uznaniu miejsca zachowuje wa˝noÊç do czasu
utraty wa˝noÊci tego pozwolenia.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych usta-
wy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny, zmienio-
nych niniejszà ustawà, zachowujà moc do czasu wej-
Êcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych, wyda-
nych na podstawie przepisów upowa˝niajàcych
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, o ile nie sà
z nià sprzeczne.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 74, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1123

USTAWA

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o ratyfikacji Drugiego Protoko∏u dodatkowego do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach
karnych

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Drugiego
Protoko∏u dodatkowego do Europejskiej Konwencji
o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporzàdzone-
go w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1124

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 czerwca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at rocznych za oddanie w u˝ytkowanie 
gruntów pokrytych wodami

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci op∏at rocz-
nych za oddanie w u˝ytkowanie gruntów pokrytych
wodami (Dz. U. Nr 239, poz. 2036) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717.


