
przygotowywanie dla Rady stanowisk, opinii i wnio-
sków w zakresie zadaƒ nale˝àcych do Konfederacji.

2. Prezydium Rady zbiera si´ w miar´ potrzeb, nie
rzadziej jednak ni˝ raz w miesiàcu.

3. Obradami Prezydium Rady kieruje przewodni-
czàcy Rady lub wskazany przez niego zast´pca.

§ 9. 1. Rada mo˝e powo∏ywaç ze swojego grona
sta∏e lub doraêne zespo∏y problemowe w celu opraco-
wywania projektów stanowisk lub opinii Rady, o któ-
rych mowa w § 8 ust. 1.

2. Pracà zespo∏u kieruje przewodniczàcy zespo∏u,
powo∏any przez Rad´.

3. Przewodniczàcy zespo∏u mo˝e powo∏aç do sk∏a-
du zespo∏u specjalistów nieb´dàcych cz∏onkami Rady.

§ 10. Biuro Prezesa zapewnia administracyjno-biu-
rowà obs∏ug´ Rady.

§ 11. 1. Konfederacja mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç
gospodarczà w rozmiarach niezb´dnych do realizacji
jej zadaƒ.

2. Zakres dzia∏alnoÊci gospodarczej Konfederacji
mo˝e obejmowaç:

1) dzia∏alnoÊç wydawniczà;

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych; 

3) organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr kultu-
ry fizycznej;

4) organizowanie konferencji, zjazdów i kongresów;

5) dzia∏alnoÊç konsultacyjnà.

3. Dzia∏alnoÊç gospodarcza mo˝e byç prowadzona
jedynie z wykorzystaniem posiadanej bazy materialnej
i nie mo˝e powodowaç pogorszenia warunków reali-
zacji zadaƒ Konfederacji.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokoÊci i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podleg∏ym ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych (Dz. U.
Nr 106, poz. 489, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Dodatek kontrolerski przyznaje si´ pracow-
nikom urz´dów skarbowych wykonujàcym, jako pod-
stawowe zadanie o charakterze ciàg∏ym, kontrol´ po-
datkowà poza siedzibà urz´du skarbowego.

2. Dodatek kontrolerski przyznaje si´ równie˝ pra-
cownikom wykonujàcym kontrol´ podatkowà poza
siedzibà urz´du skarbowego za czynnoÊci przygoto-
wawcze oraz opracowanie dokumentacji przeprowa-
dzonej kontroli.

3. Dodatek kontrolerski mo˝e byç przyznany kie-
rownikowi komórki kontroli podatkowej, je˝eli wyko-
nuje osobiÊcie kontrol´ podatkowà oraz czynnoÊci
przygotowawcze i opracowanie dokumentacji, o któ-

rych mowa w ust. 2, w wymiarze co najmniej 20 %
czasu pracy w kwartale.

4. Dodatek kontrolerski mo˝e byç przyznany rów-
nie˝ pracownikom, dla których kontrola podatkowa
nie stanowi podstawowego zadania o charakterze cià-
g∏ym, je˝eli na zlecenie naczelnika urz´du skarbowego
wykonujà kontrol´ podatkowà oraz czynnoÊci przygo-
towawcze i opracowanie dokumentacji, o których mo-
wa w ust. 2, w danym miesiàcu, w wymiarze co naj-
mniej 25 % czasu pracy.

§ 2. 1. Stawki dodatku kontrolerskiego ustala si´
w wysokoÊci:

1) 10 %,

2) 15 %,

3) 20 %,

4) 25 %,

5) 30 %,

6) 35 %,

7) 40 %,

8) 45 %,

9) 50 %

— zasadniczego wynagrodzenia miesi´cznego pra-
cownika, zaokràglajàc do pe∏nych z∏otych.

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

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

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 89, poz. 804 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302.



2. Przy przyznaniu stawki dodatku kontrolerskiego
nale˝y braç pod uwag´:

1) rodzaj, stopieƒ z∏o˝onoÊci i ucià˝liwoÊci wykony-
wanej pracy;

2) wyniki i osiàgni´cia w pracy kontrolerskiej;

3) kwalifikacje pracownika;

4) stanowisko zajmowane przez pracownika.

3. Pracownikom, o których mowa w § 1 ust. 1,
przyznaje si´ stawk´ dodatku kontrolerskiego na okres
roku kalendarzowego.

4. Stawka dodatku kontrolerskiego mo˝e byç pod-
wy˝szona w ciàgu roku.

5. Stawk´ dodatku kontrolerskiego dla pracowni-
ków, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, ustala si´,
uwzgl´dniajàc liczb´ dni roboczych odpowiednio
w miesiàcu lub kwartale i liczb´ dni przeznaczonych
na kontrol´ podatkowà.

§ 3. Pracownikom, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4,
dodatek kontrolerski wyp∏acany jest w miesiàcu na-
st´pnym po przedstawieniu rozliczenia czasu kontroli.

§ 4. Dodatek kontrolerski przyznaje naczelnik urz´-
du skarbowego.

§ 5. 1. Pracownik traci uprawnienia do dodatku
kontrolerskiego, je˝eli przestanie spe∏niaç warunki,
o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Pracownikowi mo˝e byç obni˝ona stawka do-
datku kontrolerskiego w przypadku:

1) ukarania karà dyscyplinarnà;

2) nieobecnoÊci w pracy przekraczajàcej 3 miesiàce;

3) osiàgania niezadowalajàcych wyników w pracy
kontrolerskiej.

3. Utrata uprawnienia lub obni˝enie stawki dodat-
ku kontrolerskiego nast´puje po up∏ywie miesiàca,
w którym nastàpi∏o zdarzenie, o którym mowa
w ust. 1 i 2.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Mucha
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem

nr 73 Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1996 r. w spra-
wie przyznania dodatku kontrolerskiego pracownikom
podleg∏ym Ministrowi Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 24,
poz. 125 oraz z 1999 r. Nr 7, poz. 29), które traci moc
z dniem 31 grudnia 2003 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie w∏aÊciwoÊci organów podatkowych

Na podstawie art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6,
art. 48 § 4, art. 67 § 3 i art. 75 § 7 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
24 grudnia 2002 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci organów
podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2069 oraz z 2003 r.
Nr 152, poz. 1487) wprowadza si´ nast´pujàce 
zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 zdanie  wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„W sprawach opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych dochodów (przycho-
dów) z dzia∏alnoÊci gospodarczej uzyskiwanych
przez b´dàcych nierezydentami podatników tego
podatku, w∏aÊciwi miejscowo sà ustaleni wed∏ug
miejsca prowadzenia tej dzia∏alnoÊci, nast´pujàcy
naczelnicy urz´dów skarbowych:”;

2) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. 1. W sprawach opodatkowania podatkiem

dochodowym od osób prawnych docho-
dów z dzia∏alnoÊci gospodarczej uzyski-
wanych przez b´dàcych nierezydentami
podatników tego podatku, w∏aÊciwi miej-
scowo sà ustaleni wed∏ug miejsca pro-
wadzenia tej dzia∏alnoÊci, nast´pujàcy
naczelnicy urz´dów skarbowych:
1) w województwie dolnoÊlàskim — Na-

czelnik DolnoÊlàskiego Urz´du Skar-
bowego we Wroc∏awiu;

2) w województwie kujawsko-pomor-
skim — Naczelnik Kujawsko-Pomor-
skiego Urz´du Skarbowego w Byd-
goszczy;

3) w województwie lubelskim — Naczel-
nik Lubelskiego Urz´du Skarbowego
w Lublinie;

4) w województwie lubuskim — Naczel-
nik Lubuskiego Urz´du Skarbowego
w Zielonej Górze;

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

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

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 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, 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, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256.


