
DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady administrowania
obrotem towarami z zagranicà oraz, w zakresie uzu-
pe∏niajàcym przepisy prawa wspólnotowego, obrót
towarami z krajami trzecimi dokonywany na podsta-
wie przepisów tego prawa. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do obrotu to-
warami z zagranicà w takim zakresie, w jakim obrót
ten jest uregulowany odr´bnymi przepisami prawa. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà: 

1) obszar celny Wspólnoty — obszar celny w rozu-
mieniu art. 3 rozporzàdzenia nr 2913/92/EWG
z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcego
Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302
z 19.10.1992 r.), ostatnio zmienionego aktem doty-
czàcym warunków przystàpienia Republiki Cze-
skiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Repu-
bliki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Republiki S∏owenii i Republiki S∏owac-
kiej oraz dostosowaƒ w traktatach stanowiàcych
podstaw´ Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236
z 23.9.2003 r.);

2) towar — rzecz ruchomà oraz energi´;

3) towary rolno-spo˝ywcze — towary rolne obj´te
Wspólnà Politykà Rolnà, regulowanà przepisami
wspólnotowymi, oraz towary przetworzone nieobj´-
te za∏àcznikiem I do Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà (towary z grupy non-aneks I);

4) obrót towarami z zagranicà — przywóz towarów
pochodzàcych z kraju trzeciego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub wywóz towarów do kra-
ju trzeciego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
niezale˝nie od sposobu ich przemieszczania przez
granic´;

5) obrót towarami z krajami trzecimi — przywóz to-
warów pochodzàcych z kraju trzeciego na obszar
celny Wspólnoty lub wywóz towarów do kraju
trzeciego z obszaru celnego Wspólnoty, niezale˝-
nie od sposobu ich przemieszczania przez granic´;

6) kontyngent — okreÊlonà iloÊç lub wartoÊç towaru,
która mo˝e byç przywieziona na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub wywieziona z tego tery-
torium, w oznaczonym czasie; 

7) transza — okreÊlonà, maksymalnà lub minimalnà,
iloÊç lub wartoÊç towarów, na jakà mo˝e byç
udzielone pozwolenie; 

8) okres odniesienia — okres poprzedzajàcy z∏o˝enie
wniosku o udzielenie pozwolenia; 

9) importer lub eksporter wspólnotowy — osob´,
która ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na te-
rytorium Wspólnoty Europejskiej;

10) importer lub eksporter tradycyjny — importera lub
eksportera wspólnotowego, który dokonywa∏ ob-
rotu z zagranicà towarem obj´tym kontyngentem,
w okreÊlonej minimalnej iloÊci lub o okreÊlonej
minimalnej wartoÊci, w okresie odniesienia; 

11) importer lub eksporter nietradycyjny — importera
lub eksportera wspólnotowego, który nie dokony-
wa∏ obrotu z zagranicà towarem obj´tym kontyn-
gentem, w okreÊlonej minimalnej iloÊci lub o okre-
Êlonej minimalnej wartoÊci, w okresie odniesienia; 

12) kwota gwarantowana — okreÊlonà iloÊç lub war-
toÊç towarów, zagwarantowanà dla importerów
lub eksporterów nietradycyjnych; 

13) kraj trzeci — kraj nieb´dàcy cz∏onkiem Wspólnoty
Europejskiej.

DZIA¸ II

Obrót towarami z krajami trzecimi dokony-
wany na podstawie przepisów prawa 

wspólnotowego

Art. 3. 1. Je˝eli z przepisów prawa wspólnotowe-
go, w zakresie administrowania obrotem towarami
z krajami trzecimi, wynika obowiàzek uzyskania po-
zwolenia warunkujàcego:

1) dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze cel-
nym Wspólnoty,

2) dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze cel-
nym Wspólnoty przy zastosowaniu stawek cel-
nych preferencyjnych,

3) wywóz towaru z obszaru celnego Wspólnoty,

4) wywóz towaru z obszaru celnego Wspólnoty z za-
stosowaniem refundacji

— pozwolenie to jest wydawane w drodze decyzji ad-
ministracyjnej.
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USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicà1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 10 wrzeÊnia

1999 r. — Kodeks karny skarbowy.
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.



2. Do dokumentów, które zgodnie z przepisami
prawa wspólnotowego muszà byç do∏àczone do wnio-
sku o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1,
sporzàdzonych w j´zyku obcym, nale˝y do∏àczyç t∏u-
maczenie tych dokumentów na j´zyk polski sporzà-
dzone przez t∏umacza przysi´g∏ego.

Art. 4. Z zastrze˝eniem warunków i zasad okreÊlo-
nych w przepisach prawa wspólnotowego, w spra-
wach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decy-
zji administracyjnej stosuje si´ przepisy Kodeksu po-
st´powania administracyjnego, z wy∏àczeniem art. 10,
art. 57 § 5, art. 58—60, art. 75, art. 76 § 2 i 3, art. 77
§ 2—4, art. 78—88 oraz art. 97—103.

Art. 5. 1. Je˝eli przepisy prawa wspólnotowego
nie stanowià inaczej, minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki na wniosek importera lub eksportera wspól-
notowego, w drodze decyzji administracyjnej, udziela
pozwolenia, odmawia jego udzielenia, zmienia oraz
cofa udzielone pozwolenie, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych decy-
zje, o których mowa w ust. 1, wydaje Prezes Agencji
Rynku Rolnego.

3. Od decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego przy-
s∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw
rynków rolnych.

Art. 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w zakresie obrotu towarami z krajami trzecimi, podej-
muje niezb´dne dzia∏ania w celu wykonania przepi-
sów prawa wspólnotowego, w szczególnoÊci zmierza-
jàce do wykonania obowiàzku lub zalecenia, na∏o˝o-
nego w tych przepisach prawa na kraje nale˝àce do
Wspólnoty Europejskiej. W tym celu mo˝e og∏osiç,
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, niezb´dne in-
formacje o podejmowanych dzia∏aniach, umo˝liwiajà-
ce skuteczne wykonanie przepisów prawa wspólnoto-
wego. 

2. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych dzia∏a-
nia, o których mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki podejmuje na wniosek i w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rynków rol-
nych.

Art. 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzeƒ, w zakresie obrotu towarami rolno-spo˝ywczymi
z krajami trzecimi:

1) wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu to-
warów w ramach pozawspólnotowych akcji hu-
manitarnych, bez koniecznoÊci z∏o˝enia zabezpie-
czenia wynikajàcego z przepisów prawa wspólno-
towego,

2) wykaz mi´dzynarodowych organów kontroli i nad-
zoru uprawnionych do wystawiania dokumentów
potwierdzajàcych przywóz towarów do krajów
trzecich

— majàc na uwadze zapewnienie skutecznego stoso-
wania przepisów prawa wspólnotowego.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje do
Komisji Europejskiej wymagane przez przepisy prawa
wspólnotowego informacje o dzia∏aniach podj´tych
w celu realizacji tych przepisów.

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
wymogi, jakie powinien spe∏niaç wniosek o udzielenie
pozwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, sk∏adany
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, na-
le˝y okreÊliç w szczególnoÊci instrukcj´ wype∏niania,
stosowania i przekazywania wniosków oraz struktur´
przesy∏anych danych, majàc na uwadze uproszczenie
procedury przyjmowania wniosków o udzielenie po-
zwoleƒ.

DZIA¸ III

Ârodki administrowania obrotem towarami
z zagranicà

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 9. Ârodki administrowania obrotem towarami
z zagranicà, o których mowa w art. 10 ust. 1, sà usta-
nawiane:

1) w przywozie z krajów trzecich:

a) zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporzàdzenia (WE)
nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie
wspólnych regu∏ przywozu oraz uchylajàcego
rozporzàdzenie (WE) nr 518/94 (Dz. Urz. WE
L 349 z 31.12.1994 r.), ostatnio zmienionego roz-
porzàdzeniem (WE) nr 2474/2000 z dnia 9 listo-
pada 2000 r. ustanawiajàcym, na podstawie
art. 1 ust. 7 rozporzàdzenia (EWG) nr 3030/93,
wykaz wyrobów w∏ókienniczych i odzie˝owych,
które zostanà w∏àczone do GATT 1994 dnia
1 stycznia 2002 r. oraz zmieniajàcym za∏àcznik
X do rozporzàdzenia (EWG) nr 3030/93 i za∏àcz-
nik II do rozporzàdzenia (WE) nr 3285/94
(Dz. Urz. WE L 286 z 11.11.2000 r.),

b) zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporzàdzenia (WE)
nr 519/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie
wspólnych regu∏ przywozu z niektórych paƒstw
trzecich i uchylajàcego rozporzàdzenia (EWG)
nr 1765/82, (EWG) 1766/82 oraz (EWG) 3420/83
(Dz. Urz. WE L 67 z 10.3.1994 r.), ostatnio zmie-
nionego rozporzàdzeniem (WE) nr 427/2003
z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie mechanizmu
tymczasowych Êrodków ochronnych przy przy-
wozie okreÊlonych towarów pochodzàcych
z Chiƒskiej Republiki Ludowej i zmieniajàcym
rozporzàdzenie (WE) nr 519/94 w sprawie
wspólnych regu∏ przywozu z niektórych paƒstw
trzecich (Dz. Urz. UE L 65 z 8.3.2003 r.),
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c) zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporzàdzenia (WE)
nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie
wspólnych regu∏ dotyczàcych przywozu wyro-
bów w∏ókienniczych z niektórych paƒstw trze-
cich, nieobj´tych umowami dwustronnymi, pro-
toko∏ami, innymi ustaleniami lub innymi szcze-
gó∏owymi normami Wspólnoty dotyczàcymi
przywozu (Dz. Urz. WE L 67 z 10.3.1994 r.), ostat-
nio zmienionego rozporzàdzeniem nr 2309/2003
z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniajàcym za∏àczni-
ki IIIB, IV i VI do rozporzàdzenia nr 517/94/WE do-
tyczàcego kontyngentów tekstylnych stosowa-
nych w 2004 r. (Dz. Urz. UE L 342 z 30.12.2003 r.);

2) w wywozie do krajów trzecich:

a) zgodnie z art. 11 rozporzàdzenia (EWG)
nr 2603/69 z dnia 20 grudnia 1969 r. ustanawia-
jàcego wspólne regu∏y wywozu (Dz. Urz. WE
L 324 z 27.12.1969 r.), ostatnio zmienionego roz-
porzàdzeniem (EWG) nr 3918/91 z dnia 19 grud-
nia 1991 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie (EWG)
nr 2603/69 ustanawiajàce wspólne regu∏y wy-
wozu (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1991 r.),

b) w przypadkach uzasadnionych koniecznoÊcià
wprowadzenia formalnoÊci dla stosowania
umów zgodnych z Traktatem ustanawiajàcym
Wspólnot´ Europejskà.

Art. 10. 1. Ârodkami administrowania obrotem to-
warami z zagranicà sà: 

1) automatyczna rejestracja; 

2) kontyngent; 

3) zakaz. 

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, sà ustanawia-
ne na czas okreÊlony. 

Art. 11. Je˝eli przepisy ustawy nie stanowià ina-
czej, w sprawach indywidualnych rozstrzyganych
w drodze decyzji administracyjnej stosuje si´ przepi-
sy Kodeksu post´powania administracyjnego, z wy∏à-
czeniem art. 10, art. 57 § 5, art. 58—60, art. 75, art. 76
§ 2 i 3, art. 77 § 2—4, art. 78—88 oraz art. 97—103. 

Art. 12. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, z uwzgl´dnieniem
ust. 2, w przypadkach, o których mowa w art. 9:

1) automatycznà rejestracj´; 

2) kontyngent; 

3) zakaz.

2. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych rozpo-
rzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki wydaje równie˝ w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rynków rol-
nych.

Rozdzia∏ 2

Automatyczna rejestracja

Art. 13. Automatyczna rejestracja polega na reje-
stracji przez organ celny przywozu towarów z krajów
trzecich lub wywozu towarów do krajów trzecich, lub
na obowiàzku uzyskania pozwolenia na przywóz lub
wywóz towarów. 

Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w rozporzàdzeniu o ustanowieniu automatycznej reje-
stracji, mo˝e na∏o˝yç obowiàzek uzyskania pozwole-
nia na przywóz lub wywóz towarów, okreÊlajàc rów-
noczeÊnie termin, od którego nale˝y sk∏adaç i rozpa-
trywaç wnioski o udzielenie pozwolenia. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, mo˝e biec od
dnia og∏oszenia rozporzàdzenia o ustanowieniu auto-
matycznej rejestracji, z tym ˝e organ udzielajàcy po-
zwoleƒ udziela ich od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia. 

3. W ramach automatycznej rejestracji pozwolenia
sà udzielane przy zachowaniu nast´pujàcych zasad: 

1) rozpatruje si´ kompletne wnioski zgodnie z kolej-
noÊcià ich otrzymania przez organ udzielajàcy po-
zwoleƒ; 

2) pozwolenie jest udzielane na wnioskowanà iloÊç
lub wartoÊç towarów; 

3) okres wa˝noÊci pozwolenia wynosi 120 dni, chyba
˝e w rozporzàdzeniu o ustanowieniu automatycz-
nej rejestracji okreÊlono inny termin, a wniosko-
dawca nie wystàpi∏ o udzielenie pozwolenia na
krótszy okres, z zastrze˝eniem art. 29 ust. 3. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, nak∏a-
dajàc obowiàzek uzyskania pozwolenia, mo˝e równo-
czeÊnie okreÊliç dodatkowe warunki udzielenia i wyko-
rzystania pozwolenia, a tak˝e dodatkowe dokumenty
i informacje, które powinny byç do∏àczone do wnio-
sku. 

5. OkreÊlajàc dodatkowe warunki oraz dokumenty
i informacje, o których mowa w ust. 4, minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki uwzgl´dnia potrzeb´ zapew-
nienia szczególnej kontroli, uzasadnionej specyfikà
obrotu towarami z zagranicà, uwzgl´dniajàcà prze-
s∏anki okreÊlone w przepisach prawa wspólnotowego,
o których mowa w art. 9.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, nak∏a-
dajàc obowiàzek uzyskania pozwolenia, mo˝e równo-
czeÊnie okreÊliç przypadki, w których obrót ten nie wy-
maga uzyskania pozwolenia. 

7. OkreÊlajàc przypadki, w których obrót towarami
z zagranicà nie wymaga uzyskania pozwolenia, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki uwzgl´dnia w∏a-
ÊciwoÊci towarów, ich przeznaczenie, specyfik´ obrotu
tymi towarami z zagranicà lub potrzeb´ uproszczenia
procedury. 
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Art. 15. 1. Je˝eli w rozporzàdzeniu o ustanowieniu
automatycznej rejestracji nie zosta∏ na∏o˝ony obowià-
zek uzyskania pozwolenia, przyj´cie zg∏oszenia do
procedury dopuszczenia do obrotu lub procedury wy-
wozu jest jednoznaczne z zarejestrowaniem przez or-
gan celny faktu dokonania obrotu z zagranicà towa-
rem obj´tym automatycznà rejestracjà. 

2. Organy celne przekazujà informacje o dokona-
nym obrocie z zagranicà towarami obj´tymi automa-
tycznà rejestracjà. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2,
organy, którym te informacje sà przekazywane, a tak-
˝e sposób rejestrowania towarów obj´tych automa-
tycznà rejestracjà, majàc na wzgl´dzie sprawny obieg
tych informacji. 

Rozdzia∏ 3

Kontyngent i zakaz

Art. 16. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w rozporzàdzeniu o ustanowieniu kontyngentu mo˝e
równoczeÊnie okreÊliç dodatkowe warunki udzielenia
i wykorzystania pozwolenia, a tak˝e dodatkowe doku-
menty i informacje, które powinny byç do∏àczone do
wniosku. 

2. OkreÊlajàc dodatkowe warunki, dokumenty i in-
formacje, o których mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki uwzgl´dnia potrzeb´ zapewnie-
nia szczególnej kontroli, uzasadnionej specyfikà obro-
tu towarami z zagranicà, uwzgl´dniajàcà przes∏anki
okreÊlone w przepisach prawa wspólnotowego, o któ-
rych mowa w art. 9. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w roz-
porzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo˝e okreÊliç
przypadki, w których obrót towarami z zagranicà nie
wymaga uzyskania pozwolenia. 

4. OkreÊlajàc przypadki, w których obrót towarami
z zagranicà nie wymaga uzyskania pozwolenia, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki uwzgl´dnia w∏a-
ÊciwoÊci towarów, ich przeznaczenie, specyfik´ obrotu
tymi towarami z zagranicà lub potrzeb´ uproszczenia
procedury. 

Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
ustanawiajàc kontyngent, okreÊli sposób jego rozdy-
sponowania zgodnie z art. 18. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, okre-
Êlajàc sposób rozdysponowania kontyngentu, stosow-
nie do art. 18 ust. 1 pkt 1, mo˝e okreÊliç wielkoÊç tran-
szy. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, okre-
Êlajàc sposób rozdysponowania kontyngentu, stosow-
nie do art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3, okreÊli terminy sk∏adania
i rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, okre-
Êlajàc sposób rozdysponowania kontyngentu, stosow-
nie do art. 18 ust. 1 pkt 3, okreÊli okres odniesienia,
kwot´ gwarantowanà oraz minimalnà iloÊç lub war-
toÊç towarów, którymi obrót z zagranicà w okresie od-
niesienia jest warunkiem uznania za importera lub
eksportera tradycyjnego. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, okre-
Êlajàc sposób rozdysponowania kontyngentu, stosow-
nie do art. 18 ust. 1 pkt 3, mo˝e okreÊliç wielkoÊç tran-
szy dla importerów nietradycyjnych. 

Art. 18. 1. Rozdysponowania kontyngentu dokonu-
je si´ w jeden z nast´pujàcych sposobów: 

1) wed∏ug kolejnoÊci otrzymania wniosków; 

2) proporcjonalnie do wielkoÊci wnioskowanych; 

3) proporcjonalnie do iloÊci lub wartoÊci obrotów
zrealizowanych przez osob´ wnioskujàcà. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w roz-
porzàdzeniu o ustanowieniu kontyngentu mo˝e okre-
Êliç inny ni˝ okreÊlony w ust. 1 sposób rozdysponowa-
nia kontyngentu, polegajàcy na ∏àczeniu sposobów,
o których mowa w ust. 1, lub wybranych spoÊród nich
elementów. 

Art. 19. Rozdysponowanie kontyngentu wed∏ug
sposobu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pole-
ga na udzieleniu pozwolenia, przy zachowaniu nast´-
pujàcych zasad: 

1) rozpatruje si´ kompletne wnioski zgodnie z kolej-
noÊcià ich otrzymania przez organ udzielajàcy po-
zwoleƒ; 

2) wielkoÊci okreÊlone w pozwoleniu nie mogà prze-
kraczaç wielkoÊci wnioskowanych; 

3) okres wa˝noÊci pozwolenia wynosi 120 dni, chyba
˝e w rozporzàdzeniu o ustanowieniu kontyngentu
okreÊlono inny termin, a wnioskodawca nie wy-
stàpi∏ o udzielenie pozwolenia na krótszy okres,
z zastrze˝eniem art. 29 ust. 3. 

Art. 20. Rozdysponowanie kontyngentu wed∏ug
sposobu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, pole-
ga na udzieleniu pozwolenia, przy zachowaniu nast´-
pujàcych zasad: 

1) rozpatruje si´ kompletne wnioski otrzymane przez
organ udzielajàcy pozwoleƒ w terminach okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 17
ust. 3; 

2) wielkoÊci okreÊlone we wniosku nie mogà przekra-
czaç kontyngentu; 

3) je˝eli suma wielkoÊci okreÊlonych we wszystkich
rozpatrywanych wnioskach nie przekracza kontyn-
gentu, wnioski te sà uwzgl´dniane; 

4) je˝eli suma wielkoÊci okreÊlonych we wszystkich
rozpatrywanych wnioskach przekracza kontyn-
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gent, kontyngent ten jest rozdysponowywany pro-
porcjonalnie do wielkoÊci wnioskowanych, a wy-
nik zaokràgla si´ do drugiej cyfry po przecinku; 

5) je˝eli pozwolenie ma byç udzielone na przywóz lub
wywóz okreÊlonej liczby sztuk danego towaru, wy-
nik obliczenia, o którym mowa w pkt 4, zaokràgla
si´ w dó∏ do najbli˝szej liczby ca∏kowitej; 

6) wielkoÊci okreÊlone w pozwoleniu nie mogà prze-
kraczaç wielkoÊci wnioskowanych; 

7) okres wa˝noÊci pozwolenia wynosi 120 dni, chyba
˝e w rozporzàdzeniu o ustanowieniu kontyngentu
okreÊlono inny termin, a wnioskodawca nie wy-
stàpi∏ o udzielenie pozwolenia na krótszy okres,
z zastrze˝eniem art. 29 ust. 3. 

Art. 21. Rozdysponowanie kontyngentu wed∏ug
sposobu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3, pole-
ga na udzieleniu pozwolenia, przy zachowaniu nast´-
pujàcych zasad: 

1) rozpatruje si´ kompletne wnioski otrzymane przez
organ udzielajàcy pozwoleƒ w terminach okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 17
ust. 3; 

2) je˝eli suma wielkoÊci okreÊlonych we wszystkich
rozpatrywanych wnioskach z∏o˝onych przez im-
porterów lub eksporterów tradycyjnych nie prze-
kracza kontyngentu pomniejszonego o kwot´
gwarantowanà, wnioski te sà uwzgl´dniane; 

3) je˝eli suma wielkoÊci okreÊlonych we wszystkich
rozpatrywanych wnioskach z∏o˝onych przez impor-
terów lub eksporterów tradycyjnych przekracza
kontyngent pomniejszony o kwot´ gwarantowanà,
kontyngent ten jest rozdysponowywany na rzecz
importerów lub eksporterów tradycyjnych propor-
cjonalnie do ich udzia∏u w sumie wielkoÊci obro-
tów zrealizowanych w okresie odniesienia, a wynik
zaokràgla si´ do drugiej cyfry po przecinku; 

4) je˝eli pozwolenie ma byç udzielone na przywóz lub
wywóz okreÊlonej liczby sztuk danego towaru, wy-
nik obliczenia, o którym mowa w pkt 3, zaokràgla
si´ w dó∏ do najbli˝szej liczby ca∏kowitej; 

5) kontyngent jest rozdysponowywany na rzecz im-
porterów lub eksporterów nietradycyjnych do wy-
sokoÊci kwoty gwarantowanej, wed∏ug kolejnoÊci
otrzymania wniosków; 

6) wielkoÊci kontyngentu nierozdysponowane na
rzecz importerów lub eksporterów tradycyjnych
powi´kszajà kwot´ gwarantowanà i sà rozdyspo-
nowywane na rzecz importerów lub eksporterów
nietradycyjnych, wed∏ug kolejnoÊci otrzymania
wniosków; 

7) w przypadku niez∏o˝enia wniosków przez importe-
rów lub eksporterów tradycyjnych kontyngent jest
rozdysponowywany w ca∏oÊci na rzecz importe-
rów lub eksporterów nietradycyjnych, wed∏ug ko-
lejnoÊci otrzymania wniosków; 

8) wielkoÊci okreÊlone w pozwoleniu nie mogà prze-
kraczaç wielkoÊci wnioskowanych; 

9) okres wa˝noÊci pozwolenia wynosi 120 dni, chyba
˝e w rozporzàdzeniu o ustanowieniu kontyngentu
okreÊlono inny termin, a wnioskodawca nie wy-
stàpi∏ o udzielenie pozwolenia na krótszy okres,
z zastrze˝eniem art. 29 ust. 3. 

Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w rozporzàdzeniu o ustanowieniu zakazu, mo˝e okre-
Êliç procedury celne oraz normy iloÊciowe lub warto-
Êciowe, których zakaz nie dotyczy. 

Rozdzia∏ 4

Pozwolenia

Art. 23. Pozwolenie na przywóz towarów z krajów
trzecich lub wywóz towarów do krajów trzecich jest
wymagane, je˝eli przedmiotem obrotu sà towary ob-
j´te: 

1) kontyngentem, z zastrze˝eniem art. 16 ust. 3 i 4; 

2) automatycznà rejestracjà, o ile zosta∏ na∏o˝ony
obowiàzek uzyskania pozwolenia.

Art. 24. Obowiàzkowi uzyskania pozwolenia nie
podlegajà towary zwolnione od nale˝noÊci celnych na
podstawie odr´bnych przepisów. 

Art. 25. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
na wniosek importera lub eksportera wspólnotowego,
w drodze decyzji administracyjnej, udziela pozwole-
nia, odmawia jego udzielenia, zmienia oraz cofa udzie-
lone pozwolenie, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3. 

2. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych decy-
zje, o których mowa w ust. 1, w ramach Êrodków ad-
ministrowania obrotem towarami z zagranicà, wydaje
Prezes Agencji Rynku Rolnego.

3. Od decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego przy-
s∏uguje odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw
rynków rolnych.

Art. 26. 1. Odmowa udzielenia pozwolenia nast´-
puje: 

1) je˝eli organ udzielajàcy pozwoleƒ otrzyma wnio-
sek po up∏ywie terminu okreÊlonego w przepisach
wydanych na podstawie art. 17 ust. 3;

2) je˝eli wniosek o udzielenie pozwolenia jest nie-
kompletny;

3) je˝eli wielkoÊci okreÊlone we wniosku przekraczajà
kontyngent, dla którego okreÊlono sposób rozdy-
sponowania proporcjonalnie do wielkoÊci wnio-
skowanych;

4) je˝eli wnioskodawca nie spe∏ni∏ wymogów okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 31;

5) w przypadku wczeÊniejszego rozdysponowania
kontyngentu.

2. Odmowa udzielenia kolejnych pozwoleƒ w ra-
mach tego samego kontyngentu albo automatycznej
rejestracji nast´puje w przypadku niedokonania zwro-
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tu poprzednio udzielonego pozwolenia w terminie 
2 miesi´cy od dnia up∏ywu terminu jego wa˝noÊci,
chyba ˝e udzielenie pozwolenia zosta∏o uzale˝nione
od z∏o˝enia kaucji.

Art. 27. Cofni´cie pozwolenia nast´puje:

1) je˝eli wymagajà tego zobowiàzania lub porozumie-
nia mi´dzynarodowe, których stronà jest Rzeczpo-
spolita Polska;

2) w przypadkach uzasadnionych wzgl´dami porzàdku
publicznego, bezpieczeƒstwa publicznego, ochrony
zdrowia i ˝ycia ludzi i zwierzàt lub ochrony roÊlin.

Art. 28. 1. Na wniosek importera lub eksportera
wspólnotowego udziela si´ pozwoleƒ czàstkowych. 

2. Suma iloÊci lub wartoÊci towarów, na jakie
udziela si´ pozwoleƒ czàstkowych, jest równa wielko-
Êci, na jakà zosta∏oby udzielone pozwolenie. 

3. Je˝eli z wnioskiem o udzielenie pozwoleƒ czàst-
kowych wyst´puje osoba, której udzielono pozwole-
nia, organ udzielajàcy pozwoleƒ: 

1) zatrzymuje pozwolenie, stosownie do którego
udziela si´ pozwoleƒ czàstkowych; 

2) pomniejsza ∏àcznà wielkoÊç pozwoleƒ czàstko-
wych o wielkoÊç ju˝ wykorzystanà; 

3) okreÊla termin wa˝noÊci pozwoleƒ czàstkowych,
który musi byç zgodny z terminem wa˝noÊci po-
zwolenia. 

4. Ilekroç w ustawie jest mowa o pozwoleniu, na-
le˝y przez to rozumieç odpowiednio wszystkie pozwo-
lenia czàstkowe. 

Art. 29. 1. Pozwolenia udziela si´ na czas okreÊlony. 

2. Pozwolenia udziela si´ na okreÊlonà iloÊç lub
wartoÊç towarów. 

3. Pozwolenia udziela si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝
termin obowiàzywania Êrodka administrowania obro-
tem towarami z zagranicà. 

4. Pozwolenie jest wa˝ne od dnia jego udzielenia.

5. Kolejne pozwolenie na ten sam towar w ramach
tego samego kontyngentu albo automatycznej reje-
stracji mo˝e byç udzielone po dokonaniu zwrotu po-
przednio udzielonego pozwolenia. 

Art. 30. Pozwolenie podlega zwrotowi w terminie
2 miesi´cy od dnia up∏ywu terminu jego wa˝noÊci.

Art. 31. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) wzory wniosków stosowanych w post´powaniu
o udzielenie pozwoleƒ, 

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny
byç do∏àczone do wniosku,

3) sposób udzielenia i wykorzystania pozwoleƒ, 

4) wzory pozwoleƒ, 

5) sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych po-
zwoleƒ

— majàc na wzgl´dzie maksymalne uproszczenie
i ujednolicenie wymogów dotyczàcych dokumentów
i informacji, które sà niezb´dne w post´powaniu
o udzielenie pozwoleƒ, i ich ewidencjonowania. 

2. OkreÊlajàc dokumenty, informacje oraz sposób
udzielenia i wykorzystania pozwoleƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki uwzgl´dnia w szczególnoÊci potrzeb´ zapewnie-
nia szczególnej kontroli uzasadnionej specyfikà obro-
tu towarami z zagranicà, uwzgl´dniajàcà przes∏anki
okreÊlone w przepisach prawa wspólnotowego, o któ-
rych mowa w art. 9.

Rozdzia∏ 5

Kaucja

Art. 32. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w rozporzàdzeniu o ustanowieniu automatycznej reje-
stracji albo kontyngentu, mo˝e uzale˝niç udzielenie
pozwolenia od z∏o˝enia przez wnioskodawc´ kaucji
w okreÊlonej wysokoÊci. Kaucj´ z∏o˝onà przez osob´
trzecià na rzecz wnioskodawcy uznaje si´ za z∏o˝onà
przez wnioskodawc´.

Art. 33. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 21 dni
od dnia zwrotu udzielonego pozwolenia, chyba ˝e
wnioskodawca, ubiegajàcy si´ o udzielenie kolejnego
pozwolenia na ten sam towar w ramach tego samego
kontyngentu albo automatycznej rejestracji, wystàpi
o uznanie uprzednio z∏o˝onej kaucji, za zabezpieczenie
kolejnego pozwolenia, o którego udzielenie wnioskuje.
W takim przypadku termin 21 dni biegnie od dnia
zwrotu takiego kolejnego pozwolenia. 

Art. 34. W przypadku wykorzystania udzielonego
pozwolenia w wysokoÊci co najmniej 95 % kaucja
podlega zwrotowi w ca∏oÊci, o ile zwrot tego pozwole-
nia nastàpi∏ nie póêniej ni˝ w terminie 2 miesi´cy od
dnia up∏ywu terminu jego wa˝noÊci. 

Art. 35. W przypadku wykorzystania udzielonego
pozwolenia w wysokoÊci do 95 % kaucja podlega
przepadkowi na rzecz Skarbu Paƒstwa w stopniu rów-
nym ró˝nicy mi´dzy 95 % wielkoÊci, na jakie zosta∏o
udzielone pozwolenie, a stopniem faktycznego wyko-
rzystania pozwolenia, o ile zwrot tego pozwolenia na-
stàpi∏ nie póêniej ni˝ w terminie 2 miesi´cy od dnia
up∏ywu terminu jego wa˝noÊci. 

Art. 36. 1. Kaucja podlega przepadkowi w ca∏oÊci
na rzecz Skarbu Paƒstwa w przypadkach: 

1) niepe∏nego wykorzystania udzielonego pozwole-
nia, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 5 %; 

2) niedokonania zwrotu udzielonego pozwolenia
w terminie 2 miesi´cy od dnia up∏ywu terminu je-
go wa˝noÊci; 

3) wykorzystania udzielonego pozwolenia niezgod-
nie z przeznaczeniem. 
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2. Kaucja nie podlega przepadkowi na rzecz Skar-
bu Paƒstwa:

1) w przypadku uchylenia rozporzàdzenia o ustano-
wieniu automatycznej rejestracji albo kontyngentu
przed up∏ywem terminu, na który automatyczna
rejestracja albo kontyngent zosta∏ ustanowiony —
w odniesieniu do pozwoleƒ, których termin wa˝-
noÊci wykracza poza termin wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia o uchyleniu automatycznej rejestracji al-
bo kontyngentu;

2) w przypadkach okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 38. 

Art. 37. Je˝eli pozwolenie zosta∏o udzielone na
przywóz lub wywóz okreÊlonej liczby sztuk danego to-
waru, wynik obliczenia, o którym mowa w art. 34, 35
oraz 36 ust. 1 pkt 1, zaokràgla si´ w gór´ do najbli˝szej
liczby ca∏kowitej. 

Art. 38. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) formy, w jakich kaucja mo˝e byç sk∏adana,

2) szczegó∏owy tryb pobierania kaucji oraz jej zwrotu,
w tym przypadki, w których wycofanie wniosku
o udzielenie pozwolenia nie powoduje przepadku
kaucji, 

3) kwot´ kaucji, do wysokoÊci której organ udzielajà-
cy pozwoleƒ nie pobiera kaucji

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia prawid∏owe-
go wykorzystania udzielonych pozwoleƒ oraz maksy-
malnego uproszczenia trybu pobierania i zwrotu kau-
cji. 

Art. 39. Od kwoty zwróconej kaucji nie p∏aci si´ od-
setek. 

DZIA¸ IV

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
i przepisy koƒcowe

Art. 40. 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, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, 
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 
i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569 oraz z 2004 r. Nr 29, 
poz. 257, Nr 68, poz. 623 i Nr 93, poz. 894) w art. 53 
§ 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33. U˝yte w rozdziale 7 kodeksu okreÊlenie „regla-
mentacja pozataryfowa” oznacza odpowied-
nio Êrodki polityki handlowej ustanowione
przez Wspólnot´ Europejskà w ramach wspól-
nej polityki handlowej postanowieniami
wspólnotowymi stosowanymi w odniesieniu
do wywozu lub przywozu towarów, takie jak
Êrodki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilo-
Êciowe i zakazy przywozu oraz wywozu, a tak-
˝e Êrodki administrowania obrotem towarami
lub us∏ugami z zagranicà, ustanowione przez
w∏aÊciwy organ administracji paƒstwowej.”.

Art. 41. Wnioski o udzielenie pozwolenia na obrót
towarami z krajami trzecimi przyj´te przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, w celu wykonania prawa wspólno-
towego, uznaje si´ za przyj´te zgodnie z przepisami
ustawy. Za zgodne z przepisami ustawy uznaje si´ rów-
nie˝ dzia∏ania organów paƒstwa zmierzajàce do wyko-
nania w tym zakresie przepisów prawa wspólnotowego.

Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem art. 40, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 2 maja 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 97 — 6632 — Poz. 963 i 964

964

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych1)

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb:

1) ustalania wielkoÊci nadmiernych zapasów:

a) produktów rolnych okreÊlonych w rozporzàdze-
niu Komisji nr 1972/03/WE z dnia 10 listopada

2003 r. w sprawie Êrodków przejÊciowych przy-
j´tych w odniesieniu do handlu produktami rol-
nymi ze wzgl´du na przystàpienie Republiki
Czeskiej, Estonii, Cypru, ¸otwy, Litwy, W´gier,
Malty, Polski, S∏owenii i S∏owacji (Dz. Urz. WE
L 293 z 11.11.2003 r., z póên. zm.), zwanych da-
lej „produktami rolnymi”,

b) cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru lub jego
ekwiwalentu zawartego w produktach przetwo-
rzonych, b´dàcych rezultatem przetworzenia
produktów rolnych okreÊlonych w rozporzàdze-
niu Komisji nr 60/04/WE z dnia 14 stycznia
2004 r. ustanawiajàcym Êrodki przejÊciowe

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 11 marca

2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych.
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.


