
UZASADNIENIE

Przedkładany projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w: 

−  ustawie z dnia10 wrze nia 1999 r. – ś Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z 

pó n. zm.)ź ;

−  ustawie  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.); 

−  ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1990, z 

późn. zm.);

−  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra ach gminnych ż (Dz. U. z 2018 r. poz. 928, z późn. 

zm.);

−  ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1930, z późn. 

zm.);

−  ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352).

Zasadniczymi  celami  projektowanego  aktu  jest  dokonanie  zmian  w  sferze  prawnej, 

ukierunkowanych na:

− zwiększenie nieuchronności wykrycia nieprawidłowości, przez poszerzenie katalogu 

organów  mogących  prowadzić  sprawy  dotyczące  czynów  o  mniejszym  stopniu 

społecznej szkodliwości, czyli o wykroczenia skarbowe, polegające na paserstwie 

wyrobami akcyzowymi podlegającymi obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (np. 

papierosy, tytoń, alkohol), jak również za dopuszczanie się wykroczeń uderzających 

wprost  w  interesy  konsumentów  oraz  w  budżet  państwa,  a  polegających  na 

nieewidencjonowaniu  obrotu,  w  szczególności  sprzedaży  z  pominięciem  kasy 

rejestrującej albo niewydawaniu paragonów;

− wyrównanie szans podmiotów gospodarczych przestrzegających prawa w zakresie 

ewidencjonowania obrotu oraz użycia paliw napędowych i opałowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem w konfrontacji rynkowej z podmiotami nieprzestrzegającymi zasad 

we wskazanym zakresie, poprzez uszczelnienie systemu kontroli oraz zaostrzenie 

konsekwencji postępowania wbrew przepisom w tych obszarach;

− skuteczne wdrażanie polityki zdrowotnej państwa poprzez utrudnienie obrotu, a w 

konsekwencji  spożycia  określonych  kategorii  „używek”,  pochodzących  z 
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nielegalnych źródeł;

− zapewnienie  pożądanego  wpływu  na  środowisko  przez  weryfikację  techniczną 

pojazdów napędzanych przez nieprzeznaczone do tego paliwa;

− istotne  podniesienie  ryzyka  prowadzenia  działalności  przez  grupy  przestępcze 

zajmujące się nielegalną produkcją alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

Przewiduje  się,  iż  pośrednim,  lecz  równie  istotnym celem,  jaki  zostanie  osiągnięty przez 

projektowane regulacje, będzie:

− ograniczenie  szarej  strefy  w  użyciu  i  obrocie  wybranymi  kategoriami  wyrobów 

akcyzowych,  a  także  zmniejszenie  obrotu  gospodarczego  dokonywanego  z 

pominięciem kas rejestrujących, a tym samym zwiększenie dochodów budżetowych 

z tytułu wpłat podatków związanych z legalną działalnością.

Instrumentami, które mają pozwolić na osiągnięcie wskazanych celów są:

1)  rozszerzenie  katalogu  niefinansowych  organów  postępowania  przygotowawczego, 

wskazanych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (dalej kks) o 

Inspekcję Handlową oraz straże gminne (straże miejskie); 

2) przyznanie organom wskazanym w pkt 1 uprawnień do prowadzenia spraw o wykroczenia 

skarbowe określone w art. 65 § 4  i art. 91§ 4 kks (tzw. paserstwo wyrobami akcyzowymi 

nieoznaczonymi wymaganymi znakami akcyzy) oraz w art. 62 § 5 kks (nieewidencjonowanie 

obrotu,  w  szczególności  sprzedaż  z  pominięciem  kasy  rejestrującej  albo  niewydanie 

paragonu);

3) wykorzystanie wobec osób dopuszczających się czynów niedozwolonych w powyższym 

zakresie, środków reakcji będących we właściwości innych organów państwa – takich jak: 

cofnięcie  zezwolenia  na  handel  alkoholem  w  przypadku  recydywy  sprzedaży  wyrobów 

alkoholowych z pominięciem kasy rejestrującej czy niewydawania paragonu. 

4)  wprowadzenie  surowszych  sankcji  zniechęcających  do  podejmowania  nieuczciwych 

praktyk  polegających  na  zmianie  przeznaczenia  wyrobu  akcyzowego,  w  szczególności 

wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów samochodowych przy świadczeniu 

usług  transportowych  -  w  postaci  obligatoryjnego  kierowania  pojazdu  samochodowego 

napędzanego  nieprzeznaczonym  do  tego  paliwem  na  badanie  techniczne  w  zakresie 

uciążliwości; 

5)   zmniejszenie dysproporcji między surową odpowiedzialnością grożącą za przestępstwa 

związane z produkcją narkotyków, a sankcjami przewidzianymi za dużo bardziej dochodowe 
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obszary przestępczej działalności – tj. nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych i alkoholu 

etylowego,  które  do  tej  pory  nie  były  adekwatne  do  pożytków  osiąganych  przez  osoby 

zajmujące się tym procederem.

Mając na uwadze, że nieewidencjonowany obrót towarami, w tym wyrobami akcyzowymi, 

osłabia  gospodarkę  oraz  wywiera  negatywny  wpływ  na  jej  stabilność  i  bezpieczeństwo 

obywateli  oraz,  że  obrót  tego  typu  towarami  przynosi  wysokie  zyski,  które  mogą  być 

wykorzystywane  do  finansowania  innej  działalności,  w  tym  działalności  przestępczej, 

zasadnym  jest  przyjęcie  projektowanych  rozwiązań  ustawowych.  Wiedza  zdobyta  przez 

Krajową Administrację Skarbową na podstawie dotychczasowych działań i analiz wskazuje 

na  potrzebę  wdrożenia  nowych  rozwiązań  w  zakresie  zwalczania  niedozwolonych 

mechanizmów.

Straty  budżetu  państwa  w  związku  z  przestępczością  w  zakresie  nielegalnego  obrotu 

wyrobami  tytoniowymi  związane  są  z  narażaniem na  uszczuplenie  podatku  akcyzowego, 

podatku  VAT  oraz  należności  celnych.  W  2015  r.  nielegalna  produkcja  lub  przemyt,  a 

następnie dystrybucja wyrobów tytoniowych pozostawała – obok obrotu narkotykami – jedną 

z  najbardziej  dochodowych  działalności  zorganizowanych  grup  przestępczych. 

Odpowiedzialność  karna  grożąca  za  produkcję  i  obrót  papierosami,  w  odróżnieniu  od 

produkcji  i  handlu  środkami  odurzającymi,  jest  niewspółmiernie  niska  w  porównaniu  z 

osiąganymi zyskami.

Porównanie zagrożenia karnego wybranych kategorii przestępstw skarbowych i przestępstw związanych z 
papierosami oraz przestępstw dotyczących narkotyków*

Kodeks karny skarbowy** Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Sprowadzenie na terytorium kraju wyrobów 
akcyzowych bez ich oznaczenia znakami akcyzy – 
grzywna do 720 stawek dziennych (tj. 666,66 zł – 
19.199.995,20) albo kara pozbawienia wolności 
do lat dwóch, albo obie te kary łącznie (art. 63 § 
2).
Przemyt celny – grzywna do 720 stawek 
dziennych (tj. 666,66 zł – 19.199.995,20) albo kara 
pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie 
(art. 86)

Nielegalny  przywóz,  wywóz,  przewóz, 
wewnątrzwspólnotowe  nabycie  lub 
wewnątrzwspólnotowa dostawa środków
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy 
makowej – grzywna i kara pozbawienia wolności do lat 
5, przy czym jeżeli sprawca działa w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej lub osobistej - grzywna i kara 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 
(art. 55)

Obrót wyrobami akcyzowymi, w stosunku do 
których zakończono procedurę zawieszenia poboru 
akcyzy, wyprowadzenie ze składu podatkowego bez 
ich oznaczenia znakami akcyzy lub oznaczonymi w 
sposób nieprawidłowy – grzywna do 720 stawek 
dziennych (tj. 666,66 zł – 19.199.995,20) albo kara 
pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obie te 
kary łącznie (art. 63 § 1, 2-5).
Paserstwo wyrobami akcyzowymi nieoznaczonymi 
wymaganymi znakami akcyzy; paserstwo celne – 
grzywna do 720 stawek dziennych (tj. 666,66 zł – 
19.199.995,20) albo kara pozbawienia wolności 
do lat trzech, albo obie te kary łącznie (art. 65).

Wprowadzenie do obrotu i uczestniczenie w obrocie 
środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi 
lub słomą makową – grzywny i pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do 8 lat,
przy czym jeżeli jest ich znaczna ilość – grzywna i kara 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (art. 56).
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Przechowywanie jest jedną z form sprawczych 
paserstwa wyrobami akcyzowymi i paserstwa 

celnego.

Nielegalne posiadanie środków odurzających lub 
substancji psychotropowych – kara pozbawienia 
wolności do lat 3.
przy czym jeżeli jest ich znaczna ilość – kara 
pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 62).

* Porównanie zawiera odniesienie do podstawowych typów przestępstw i wybranych typów kwalifikowanych.
** Możliwe nadzwyczajne obostrzenie kary (tzw. zwykłe oraz w przypadku powołanych przestępstw skarbowych również zaostrzone), np. w 
przypadku uszczuplenia należności publicznoprawnej od 1 do 2 mln zł albo w przypadku uczynienia sobie z popełnienia przestępstw 
skarbowych stałego źródła dochodu.

Krajowa  Administracja  Skarbowa  podejmuje  działania  mające  na  celu  zminimalizowanie 
nielegalnego, nieopodatkowanego obrotu towarami, który sprzyja rozrostowi „szarej strefy” 
i zmniejszeniu wpływu podatków do budżetu państwa.

Wielkość szarej strefy (w % udziału w krajowym rynku tytoniowym) 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017

poziom 13 %* 13,9 %* 15,1 %** 18,3 %*** 14,3 %**** 13,8%*****

*)  wg badań firmy konsultingowej KPMG przeprowadzonych dla Europejskiego Urzędu art. Zwalczania 
     Nadużyć Finansowych (OLAF); wg badań ALMARES – w granicach 14 – 14,5 % 
**) wg badań KPMG; wg badań ALMARES – w granicach 15 – 17,3 % 
***) wg badań ALMARES, średnia z badań w II, III i IV kwartale 2015 r.
****) wg badań ALMARES za IV kw. 2016 r.
*****) wg badań ALMARES

Miernikiem wskazującym na poziom przestępczości skarbowej w poniższych obszarach jest 
ilość  zajmowanego  towaru  przez  służby  skonsolidowane  od  1  marca  2017  r.  w  ramach 
Krajowej Administracji Skarbowej:

− tytoń i susz tytoniowy: w 2014 r. - 253 896 kg, w 2015 r. - 744 024 kg, w 2016 r. - 
407 630 kg, w 2017 r. – 233 430 kg,

−  papierosy: w 2014 r. - 382 162 tys. szt., w 2015 r. - 428 140 tys. szt., w 2016 r. 
- 514 062 tys. szt., w 2017 r. – 338 651 tys. szt. 

Rok
Papierosy Tytoń

Szacunkowa 
wartość rynkowa

Szacunkowe straty dla 
budżetu

(akcyza + VAT)

Szacunkowa 
wartość rynkowa

Szacunkowe straty 
dla budżetu (akcyza 

+ VAT)

2014 246 867 147 203 113 045 117 112 023 94 558 450
2015 275 901 789 231. 011 340 343 917 746 287 766 240
2016 350 384 620      281 423 201 204 422 370 163 141 680
2017 233 926 357 183 390 254 110 832 564 88 518 621

Skala szarej strefy nielegalnego alkoholu szacowana była przez służby skonsolidowane od  

1 marca 2017 r. w ramach Krajowej Administracji Skarbowej w 2014 r. na 9,7 mln litrów 

100% vol.,  czyli ok. 9 % legalnego rynku napojów spirytusowych, z czego max. 5,7 mln. 
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litrów  przypada  na  alkohol  odkażany,  z  którego  ok.  0,8  mln  litrów  trafia  na  rynek 

zagraniczny.

Zbliżona wielkość szarej strefy szacowana była także za 2015 r. – ok. 9%. Z kolei szacunki 

szarej  strefy  za  2016  r.  wynoszą  ok.  8%.  Przestępczość  w  zakresie  nielegalnego  obrotu 

wyrobami  alkoholowymi  obejmuje  przede  wszystkim  przemyt  i  odkażanie  alkoholu, 

a  następnie jego dalszej odsprzedaży.

W  2015  r.  finansowe  organy  postępowania  przygotowawczego,  tj.  urzędy  skarbowe, 

inspektorzy kontroli skarbowej nałożyli 27 047 mandatów karnych za wykroczenia skarbowe 

z art. 62  kks. W 2016 r. takich mandatów było 20 240, natomiast w 2017 r. – 6 793 mandaty. 

Spadająca liczba tej formy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wynika z jednej strony 

ze  skuteczności  działań  podejmowanych  w  tym  obszarze,  z  drugiej  zaś  jest  rezultatem 

przesunięcia  środka  ciężkości  działań  organów  KAS  na  zwalczanie  najpoważniejszej 

przestępczości skarbowej.

Z kolei liczba ujawnionych nieprawidłowości w obszarze oleju opałowego przedstawia się 

następująco:

 2015 2016 2017
Ilość kontroli paliw ogółem 717 14 386 68 159

Ilość kontroli z nieprawidłowościami
130

1955 741

Skala nieprawidłowości 18,1% 14% 1%
Ilość zatrzymanego oleju (litry) 141 509 4 421 983 3 082 325

Najczęściej występujące nieprawidłowości w obszarze olejów opałowych polega na zmianie 

przeznaczenia oleju opałowego i zastosowaniu go do napędu silnika spalinowego. Istotnym 

zagrożeniem w tym obszarze  jest  zmiana  przeznaczenia  oleju  opałowego  pozyskanego  z 

nielegalnego  źródła.  Olej  pozyskiwany  jest  głównie  z  transportów  realizowanych  przez 

terytorium  Polski  w  ramach  transakcji  pomiędzy  krajami  ościennymi  poza  procedurą 

zawieszonej  akcyzy (poza  systemem EMCS –  podatek  akcyzowy jest  zapłacony w kraju 

wysyłki) co powoduje, że organy Krajowej Administracji Skarbowej nie posiadają informacji 

systemowej  o  realizacji  takich  transportów.  Olej  ten  nie  jest  wykorzystywany  jako  olej 

opałowy, ale jako źródło nielegalnego oleju napędowego. Ujawnienie takiej nieprawidłowości 

jest  trudne,  ponieważ  wymaga  udowodnienia  fizycznej  zmiany  przeznaczenia  tak 

przewożonego oleju, na terenie RP. W latach 2015 – 2016 udało się w kilku przypadkach 
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zatrzymać  tak  pozyskiwany  olej  opałowy zarówno  w  trakcie  zmiany  jego  przeznaczenia 

(odbarwiania),  jak  i  udowodnić  zamiar  zmiany  przeznaczenia  na  etapie  realizowanego 

transportu. Prowadzone od końca 2016 r. przez służby skonsolidowane od 1 marca 2017 r. 

w ramach Krajowej  Administracji  Skarbowej  intensywne kontrole  drogowe,  polegające na 

weryfikacji  danych  zawartych  w  dokumentach  towarzyszących  przesyłce,  zaowocowały 

w ciągu 3 dni kontroli w 2017 r. zidentyfikowaniem 11 przewozów lekkiego oleju opałowego 

z  niemieckich  składów  podatkowych  do  miejsc  odbioru  na  Łotwie.  Podjęte  wobec  tych 

przewoźników czynności spowodowały, że w kolejnych okresach stwierdzono tylko trzy takie 

przewozy.

Sprawcy  przestępstw  wykorzystują  w  tej  dziedzinie  zróżnicowanie  stawek  podatku 

akcyzowego na olej napędowy oraz olej opałowy, a także zwolnienia z podatku dla innych 

paliw.  Sprzyja  to  przeznaczaniu  tych  wyrobów  do  celów  napędowych  bez  regulowania 

obowiązku podatkowego. Do celów napędowych wykorzystywany jest również barwiony olej 

opałowy  i  żeglugowy.  Obowiązek  znakowania  i  barwienia  oleju  opałowego  i  oleju 

napędowego  żeglugowego  został  wprowadzony  w  celu  przeciwdziałania  użycia  ich  jako 

paliw napędowych przez podmioty nieuprawnione. Użycie tych paliw jako napędowych jest 

związane  z obowiązkiem  podatkowym,  który  obchodzony  jest  przez  odbarwianie 

znakowanego paliwa oraz sprzedaż w fikcyjnym łańcuchu transakcji.

Przestępczość  paliwowa  przysparza  strat  nie  tylko  budżetowi  państwa,  ale  wpływa  również 

niekorzystnie  na  funkcjonowanie  gospodarki  oraz  środowisko.  Produkt  z  nielegalnego  źródła  jest 

zawsze  oferowany w cenie  niższej  od  obowiązującej  ceny rynkowej  i  w  konsekwencji  legalnym 

producentom trudno konkurować z podmiotami unikającymi obciążeń fiskalnych i oferującymi paliwa 

po  cenie  nieuwzględniającej  należności  publicznoprawnych.  Statystyki  dowodzą,  iż  dotkliwość 

dotychczasowych przepisów dla sprawców nielegalnego wykorzystania oleju opalowego do celów 

napędowych nie stanowi czynnika odstraszającego, czy też wywołującego refleksje odnośnie wpływu 

takiego procederu na środowisko. 

Celem przedmiotowej regulacji jest zweryfikowanie skutków używania do napędu pojazdu paliwa do 

tego nieprzeznaczonego,  z czym wiąże się realne zagrożenia dla stanu technicznego pojazdu oraz 

środowiska naturalnego.

Powy sze  wskazuje  na  zasadno  wprowadzenia  projektowan  regulacj  obowi zku dodatkowegoż ść ą ą ą  

badania technicznego z punktu widzenia uci liwo ci (emisja i zadymienie spalin).ąż ś

Rynek napojów alkoholowych w Polsce jest  wart  ok.  50 mld zł,  z  czego prawie 20 mld zł 

przypada na rynek wyrobów spirytusowych.  Jednocześnie branża mocnych alkoholi  jest  jednym z 

ważniejszych płatników do sektora finansów publicznych, gdyż generuje ok. 12,5 mld zł wpływów.
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W 2015 r.  wg danych Głównego Urzędu Statystycznego spożycie 100% alkoholu per capita 

wyniosło 9,41 l, co oznacza, że pozostało na porównywalnym poziomie z 2014 r. Spożycie napojów 

spirytusowych  oraz  wina  pozostało  na  identycznym poziomie  (odpowiednio  3,2  l  100% napojów 

spirytusowych oraz 6,3 l wina), natomiast spożycie piwa nieco wzrosło z 98,9 l w 2014 do 99,1 l w 

2015 r. W skali ostatnich 6 lat spożycie 100% alkoholu wzrosło z 9,02 l w 2010 r. do 9,41 l w 2015 r. 

co oznacza wzrost o 3,9%.

Z perspektywy ostatnich lat  widać, że działania podjęte przez resort finansów podnoszące podatek 

akcyzowy jedynie na alkohol etylowy nie przyniosły znaczącej zmiany w zakresie wielkości spożycia 

napojów alkoholowych w Polsce.

Liczba gmin, w których były prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r. wyniosła 1 304 i była o 31 

wyższa niż w 2014 r. Liczba gmin, w których co roku realizowane są kontrole punktów sprzedaży od 

2011 do 2015 r. ulega nieznacznym wahaniom, w kolejnych latach przekraczając połowę wszystkich 

gmin w Polsce.

W porównaniu z 2014 r. odnotowano po raz kolejny nieznaczne zmniejszenie się dostępności 

fizycznej  napojów alkoholowych.  Na jeden punkt  sprzedaży napojów alkoholowych przypadały w 

2015 r. 274 osoby. W 2014 r. były to 273 osoby. Nastąpił natomiast wzrost dostępności napojów o 

zawartości powyżej 18% alkoholu – na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości 

powyżej 18% przypadały 374 osoby, w 2014 r. – 380 osób. 

W 2015 r. ważnych było 336 476 zezwoleń. W 2015 r. gminy wydały 125 737 zezwoleń, w tym 

90 665 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży  (sklepy)  i  35  072  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do 

spożycia  w  miejscu  sprzedaży  (lokale  gastronomiczne). (Źródło:  Sprawozdanie  z  wykonywania 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.).

Kluczową kwestią w rozważaniach nad nielegalnymi alkoholami przeznaczonymi do spożycia 

jest określenie źródeł ich pochodzenia. Największym i najważniejszym źródłem takiego nielegalnego 

alkoholu jest alkohol przemysłowy zwolniony z podatku akcyzowego oraz produkty przemysłowe na 

bazie spirytusu (tj. rozpuszczalniki, płyny do spryskiwaczy czy podpałki do grilla). W zależności od 

sytuacji  prawnej  (regulacji  europejskich  i  polskich)  grupy  przestępcze  na  przestrzeni  lat 

wykorzystywały  różne  źródła  alkoholu  niekonsumpcyjnego,  dostosowując  się  do  produktów 

dostępnych na rynku. Skalę procederu potwierdziły kontrole Służby Celnej i skonsolidowanej Służby 

Celno-Skarbowej  w hurtowniach  chemicznych  oraz  u  podmiotów zużywających  alkohol  skażony. 

Kontrole wykazały, że znaczna część alkoholu etylowego (pod różnymi nazwami) sprzedawana jest 

masowo  na  paragony  fiskalne,  co  uniemożliwia  określenie  ostatecznego  odbiorcy.  Jednocześnie 
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badania chemiczne wykazały, że sprzedawany na bazarach i targowiskach nielegalny alkohol to przede 

wszystkim alkohol przemysłowy oczyszczony lub rozcieńczony, niekiedy z dodatkiem aromatów. 

Nielegalny alkohol powoduje straty nie tylko dla legalnych producentów, ale też dla budżetu 

państwa.  Jednocześnie  jego  konsumpcja  stanowi  zwiększone  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia 

konsumentów. Alkohole z nieznanego źródła mogą zawierać silnie trujący metanol oraz glikol, a także 

skażalniki i związki powstałe w wyniku strącenia skażalników.

Projektodawca uznaje za niezbędne zwalczanie zjawiska przestępczości skarbowej przy zastosowaniu 

instrumentów prawnokarnych.  Chodzi,  bowiem o  to,  by zachowania  zmierzające  do  nielegalnego 

uzyskania  środków  finansowych  kosztem budżetu  państwa  stały  się  nieopłacalne,  a odpowiednio 

surowa sankcja karna miała walor odstraszający wobec potencjalnych sprawców. 

Zaproponowane  zmiany  przewidują zrównanie  podej cia  i  konsekwencji  prawnych  nielegalnegoś  

wytwarzania narkotyków oraz nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. W aktualnym stanie 

prawnym:

- nielegalne wytwarzanie rodków odurzaj cychś ą  zagro one jest ż kar  pozbawienia wolno ci doą ś  

lat 3, przy czym je eli sprawca dzia a w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej lub osobistej -ż ł ą ę ś ą  

grzywn  i kar  pozbawienia wolno ci na czas nie krótszy od lat 3,ą ą ś

- wytwarzanie  wyrobów  tytoniowych bez  wymaganego  wpisu  do  rejestrów  zagro one  jestż  

grzywn , kar  ograniczenia  wolno ci  albo  pozbawienia  wolno ci  do  rokuą ą ś ś ,  przy  czym 

je eli s  one znacznej warto ci –  ż ą ś grzywn , kar  ograniczenia wolno ci albo pozbawieniaą ą ś  

wolno ci do lat 2ś , sta y dochód z tego przest pstwa – ł ę kara pozbawienia wolno ci do lat 3,ś

- odka anie  alkoholu  etylowego  ska onegoż ż   lub  w  jakikolwiek  sposób  os abianie  dzia anieł ł  

rodka  ska aj cego  -  ś ż ą zagro one  jest  grzywn ,  kar  ograniczenia  wolno ci  albo  ż ą ą ś

pozbawienia wolno ci do roku, ś przy czym uczynienie sobie z pope niania tych przest pstwł ę  

sta ego ród a dochodu ł ź ł zagro one jest kar  pozbawienia wolno ci do lat 3ż ą ś .

Powy sze  dane  przekonuj ,  e  istniej cy  stan  prawny  i  praktyka  organów  post powaniaż ą ż ą ę  

przygotowawczego  na  gruncie  stosowania  przepisów  kks  s  niewystarczaj ce  i  nie  zapewniają ą ą 

ochrony  interesów  maj tkowych  Skarbu  Pa stwa,  a  tak e  interesów  konsumentów  i  osóbą ń ż  

prowadz cych  legaln  dzia alno  gospodarcz .  Bior c  powy sze  pod  uwag  proponuje  sią ą ł ść ą ą ż ę ę 

rozszerzenie  katalogu  niefinansowych  organów  post powania  przygotowawczego  mog cychę ą  

realizowa  zadania w zakresie zwalczania wykrocze  skarbowych okre lonych w art. 62 § 5, art. 65 §ć ń ś  

4 oraz art. 91 § 4 kks.

W związku z powyższym w projekcie ustawy proponuje się następujące zmiany:
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1) w zakresie ustawy – Kodeks karny skarbowy:

a) art. 53 § 38 pkt 6-7

Projektowana  zmiana  rozszerza  katalog  niefinansowych  organów  post powania  przygotowawczegoę  

dodaj c Inspekcj  Handlow  oraz Stra  Gminn . Zmiana ta usprawni ciganie sprawców wybranychą ę ą ż ą ś  

typów  wykrocze  skarbowych.  Efektywne  zwalczanie  przest pczo ci,  w  tym  przest pczo ci  oń ę ś ę ś  

charakterze  ekonomicznym,  wymaga  pog bienia  wspó pracy  mi dzy  s u bami  i  organamiłę ł ę ł ż  

zaanga owanymi  w  przeciwdzia anie  i  zwalczanie  tej  sfery  dzia alno ci.  Zaproponowane  zmianyż ł ł ś  

doprowadz  do poszerzenia grupy organów, maj cych uprawnienie do procesowej kontroli i ciganiaą ą ś  

wykrocze  skarbowych  zwi zanych  przede  wszystkim  z  niewystawianiem  paragonów,  co  posiadań ą  

racjonalne uzasadnienie  bior c pod uwag  skal  i  finansowe skutki  dla bud etu pa stwa tego typuą ę ę ż ń  

czynów  zabronionych.  Liczba  spraw  dotycz cych  obrotu  wyrobami  tytoniowymi  i  alkoholowymi,ą  

których wysokoś

 uszczuple  lub  warto  towaru  nie  przekracza  ustawowego  progu,  rejestrowanych  przez  organyń ść  

Krajowej Administracji Skarbowej, wskazuje na du  skal  zjawiska polegaj cego na wprowadzaniu dożą ę ą  

obrotu takich wyrobów, które pochodz  z nielegalnych róde . Zmiana  art. 53 § 38  da uprawnienie doą ź ł  

kontroli i ewentualnej reakcji karnej innym organom, ni  organy KAS,  które zajmuj  si  kontrol  tychż ą ę ą  

obszarów dzia alno ci. Proponowana regulacja zmierza do skrócenia czasu mi dzy ujawnieniem czynuł ś ę  

zabronionego  a  podj ciem  w a ciwej  reakcji  karnej,  z  pomini ciem  zaanga owania  dodatkowychę ł ś ę ż  

organów. Pogl dy doktryny prawa karnego jednoznacznie stwierdzaj , i  skrócenie tego okresu wywieraą ą ż  

najskuteczniejszy efekt prewencyjny cigania karnego.ś

 W latach 2016-2017 pracownicy i funkcjonariusze organów skarbowych na o yli 27ł ż  033 kar grzywien 

w drodze mandatów karnych za wykroczenia skarbowe z art. 62 kks, zwi zane zą  nieprawid owo ciami zł ś  

dokumentowaniem obrotu. 

Powy sze  dane  wskazuj  na  masowy  charakter  czynów  zabronionych,  polegaj cych  m.in.ż ą ą  

nieewidencjonowaniu  sprzeda y na  kasach  rejestruj cych  czy  te  na  niewystawianiu  paragonów zaż ą ż  

dokonan  transakcj . O ile stopie  szkodliwo ci pojedynczych czynów nie jest  znaczny, to w skalią ę ń ś  

globalnej  przek ada  si  ju  na  istotne  kwoty  uszczuple  zwi zanych  z  nieodprowadzonymił ę ż ń ą  

nale no ciami publicznoprawnymi.ż ś

Nie  do  przecenienia  jest  równie  walor  prewencyjny  kontroli  tych  obszarów,  który  prowadzi  doż  

przekonania,  i  niezale nie  od  skali   i  rodzaju  nieprawid owo ci  nale y  liczy  si  z  kontrolż ż ł ś ż ć ę ą 

i wynikaj cymi z niej konsekwencjami.ą

St d tak istotne jest zintensyfikowanie zwalczania tego rodzaju zachowa  i zwi kszenie liczby kontrolią ń ę  

prawid owo ci wystawiania paragonów czy te  obrotu wyrobami akcyzowymi, równie  w miejscach,ł ś ż ż  

gdzie dokonywane jest to na mniejsz  skal .ą ę

Aktualnie  poza  KAS   funkcjonuj  dwa  podmioty,  które  z  racji  dotychczas  realizowanych  zadaą ń 
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osi gn yby  przed  wej ciem  w  ycie  ustawy  zdolno  do  wykonywania  dzia a  w  analizowanychą ęł ś ż ść ł ń  

obszarach.                             

S  to:ą

• Inspekcja Handlowa – licz ca niespe na 1 200 zatrudnionych pracowników;ą ł

• stra e gminne (miejskie) – formacje licz ce cznie 8 890 stra ników.ż ą łą ż

Rozszerzenie katalogu niefinansowych organów post powania przygotowawczego b dzie prowadzi  doę ę ć  

ograniczenia  „szarej  strefy”  w  obszarach  ich  w a ciwo ci.  Jednocze nie  wskazane  wy ej  organył ś ś ś ż  

zdecydowan  wi kszo  spraw  prowadzonych  w  wyniku  nabycia  nowych  uprawnie  b d  mog yą ę ść ń ę ą ł  

finalizowa  poprzez na o enie grzywny w drodze mandatu karnego, co spowoduje odci enie s dów odć ł ż ąż ą  

prowadzenia  tych  spraw  i  minimalizacj  kosztów  post powania.   S dy  s  nadmiernie  obci aneę ę ą ą ąż  

wydawaniem rozstrzygni  w sprawach o wykroczenia skarbowe, a prowadzone post powania generujęć ę ą 

znaczne koszty, co jest ca kowicie nieracjonalne z punktu ekonomiki post powania.ł ę

Nale y równie  zauwa y , e wprowadzenie rekomendowanej  zmiany stanowi uzupe nienie pakietuż ż ż ć ż ł  

zmierzaj cego  do  ca o ciowego  uszczelnienia  systemu  rejestracji  obrotu.  B dne  by oby  wi cą ł ś łę ł ę  

postrzeganie jej jako poszerzanie uprawnie  innych organów, zmierzaj ce wy cznie do ograniczeniań ą łą  

swobody obrotu gospodarczego, czy te  jako dublowanie kompetencji organów KAS w postaci nowychż  

uprawnie  Inspekcji Handlowej i stra y gminnych.ń ż

b) art. 53 § 39b

W proponowanym przepisie wskazano dyrektora izby administracji skarbowej jako organ nadrz dny dlaę  

nowych niefinansowych organów post powania przygotowawczego.ę

c) art. 118 § 2a i § 3 

W  ramach  kompleksowego  uwzgl dnieniaę  Inspekcji  Handlowej  i  stra y  gminnych  jakoż  nowych 

niefinansowych organów post powania przygotowawczego w przepisach Kodeksu karnego skarbowegoę  

projektodawca wskazuje organy post powania przygotowawczego i osoby wykonuj ce w ich imieniuę ą  

czynno ci procesowe.ś

d) art. 121 § 2

Zmiana  jest  konsekwencj  proponowanej  regulacjią  rozszerzenie  katalogu  niefinansowych  organów 

post powania przygotowawczego z art. 53 § 38 pkt 6-7. Projektodawca wskazuje uprawnienie nowychę  

niefinansowych organów post powania przygotowawczego do sporz dzania i wnoszenia aktu oskar eniaę ą ż  

oraz  do  popierania  go  przed  s dem,  a  tak e  do  wyst powania  w  toku  ca ego  post powania,  nieą ż ę ł ę  

wy czaj c czynno ci po uprawomocnieniu si  orzeczenia.łą ą ś ę

e) art. 134 § 1 pkt 6-7 i § 2

Zaproponowane  zmiany  stanowi  rozwini cie  zmiany  omówionej  w  powy szych  punktach  .ą ę ż  
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Projektowane  przepisy  powierzaj  Inspekcji  Handlowej  oraz  stra om  gminnym cigania  sprawcówą ż ś  

wybranych typów wykrocze  skarbowych okre lonych w art. 62 § 5, art. 65 § 4 oraz art. 91 § 4 kksń ś  

polegaj cych na paserstwie wyrobami akcyzowymi, pasterstwie wyrobami pochodz cymi z przemytu,ą ą  

tak e nieewidencjonowanie obrotu, w szczególno ci sprzeda y z pomini ciem kasy rejestruj cej alboż ś ż ę ą  

niewydaniem dokumentu z kasy rejestruj cej. ą

Zaznaczy  nale y, i  planuje si  powierzy  tym organom ciganie czynów zabronionych o mniejszejć ż ż ę ć ś  

szkodliwo ci  spo ecznej,  czyli  wykrocze  skarbowych.  W  przypadku  tzw.  paserstwa  celnego  iś ł ń  

akcyzowego dotyczy  to b dzie jedynie czynów, których przedmiot nie przekracza warto ci, wzgl dnieć ę ś ę  

kwota  uszczuplonych  nale no ci  publicznoprawnych  ci cych  na  tym przedmiocie  nie  przekraczaż ś ążą  

warto ci ustalonego progu. ś

Zgodnie z art. 53 § 3 i § 6 kks ustawowy próg to kwota nieprzekraczaj ca pi ciokrotnej wysoko cią ę ś  

minimalnego wynagrodzenia za prac  ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pa dziernika 2002 r. oę ź  

minimalnym wynagrodzeniu za prac  (ę Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z pó n. zm.). W 2018 r. by a to kwotaź ł  

2100 z . Od 1 stycznia 2019 r. jest to kwota 2250 z .ł ł

W  przypadku  sprzeda y  z  pomini ciem  kasy  rejestruj cej  albo  niewydanie  dokumentu  z  kasyż ę ą  

rejestruj cej jest ona zagro ona odpowiedzialno ci  za wykroczenie skarbowe okre lone w art. 62 § 5 wą ż ś ą ś  

zwi zku z art. 62 § 4 kks, jako wypadek mniejszej wagi.ą

W  przypadku  ustalenia  w  toku  prowadzonego  przez  niefinansowy  organ  postępowania 

przygotowawczego, iż czyn będący przedmiotem tego postępowania należy zakwalifikować 

nie jako wykroczenie skarbowe określone w art. 62 § 5, art. 65 § 4 czy art. 91 § 4 kks, ale 

wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe określone w innym przepisie, organ ten 

zobowiązany  będzie  na  zasadach  ogólnych  określonych  w  przepisach  Kodeksu  karnego 

skarbowego  i  Kodeksu  postępowania  karnego  do  przekazania  sprawy  właściwemu 

finansowemu  organowi  postępowania  przygotowawczego  (naczelnikowi  urzędu  celno-

skarbowego lub naczelnikowi urzędu skarbowego).  

f) art. 141

W  art.  141  proponuje  si  okre lenie  Ministra  Finansów  jako  organu  sprawuj cego  nadzór  nadę ś ą  

post powaniem  mandatowym  prowadzonym  przez  nowe  niefinansowe  organy  post powaniaę ę  

przygotowawczego. 

g) art. 187 

Proponowana zmiana wype nia obszar regulacji w przedmiocie beneficjentów kwot pochodz cych z karł ą  

grzywien  na o onych  w  sprawach  o  wykroczenia  przez  poszczególne  organy  post powaniał ż ę  

przygotowawczego. Utrzymana jest zasada, zgodnie z któr  kara grzywny w sprawach o wykroczeniaą  

skarbowe  przypadaj  Skarbowi  Pa stwa.  Istotn  zmian  jest  dodanie  §  1a,  zgodnie  z  którym  wą ń ą ą  
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przypadku  gdy  grzywn  na o y  funkcjonariusz  organu  podleg ego  w adzom  jednostki  samorz duę ł ż ł ł ą  

terytorialnego - stanowi ona dochód tej jednostki samorz du. Regulacja ta koresponduje z rozszerzeniemą  

katalogu  niefinansowych  organów post powania  przygotowawczego o  stra  gmin ,  wprowadzanymę ż ą  

przez art. 53 § 38 pkt 6 kks. Rozwi zanie to stanowi przeniesienie na grunt prawa karnego skarbowegoą  

rozwi zania funkcjonuj cego na gruncie Kodeksu post powania w sprawach o wykroczenia. (art. 100 §ą ą ę  

3 i 9 kpw). Rozwi zanie przedstawione w art. 187 § 3 kks nak ada na organ uprawniony do nak adaniaą ł ł  

grzywien  w  drodze  mandatu  karnego  obowi zek  wspó pracy  z  organem  uprawnionym  do  poboruą ł  

nale no ci wynikaj cych z grzywien na o onych w drodze mandatu karnego w zakresie niezb dnym doż ś ą ł ż ę  

wykonywania  zada  tego  organu  wynikaj cych  z  niniejszego  kodeksu.  Ma  to  istotne  znaczenie  wń ą  

szczególno ci wobec rozszerzenia katalogu niefinansowych organów post powania przygotowawczegoś ę  

uprawnionych do prowadzenia post powa  w sprawach o wykroczenia. ę ń

2) w zakresie ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowiź ś ł

a) art. 18  ust. 10 pkt 4a−4c

W art. 2 projektu ustawy zaproponowano wprowadzenie do uregulowań dotyczących dopuszczalności 

sprzedaży napojów alkoholowych  sankcji  o  charakterze  administracyjnym w przypadku  uchybienia 

przepisom  związanym  z  ewidencjonowaniem  obrotu,  jak  również  w  zakresie  dopuszczalności 

urządzania  gier  na  automatach.  Zaproponowane  rozwi zanie  nak ada  nowe  obowi zki  naą ł ą  

kontroluj cych dzia alno  podmiotów dokonuj cych sprzeda y alkoholu.  Wą ł ść ą ż  sytuacji,  gdy podczas 

realizacji czynno ci s u bowych kontroluj cy stwierdz , e przedsi biorca posiadaj cy zezwolenie naś ł ż ą ą ż ę ą  

sprzeda  alkoholu  nie  posiada  kasy  rejestruj cej,  dokonuje  sprzeda y  co  najmniej  dwukrotnie  wż ą ż  

okresie  6  miesi cy wyrobów alkoholowych bez  rejestracji  na  kasie  rejestruj cej  lub  bez  wydaniaę ą  

paragonu, b d  te  w miejscu sprzeda y zostanie stwierdzone urz dzanie gier na automatach wbrewą ź ż ż ą  

przepisom  ustawy  o  grach  hazardowych,  wówczas  informacja  o  dokonanych  ustaleniach 

przekazywana jest do organu wydaj cego zezwolenie na sprzeda  alkoholu, stanowi c podstaw  doą ż ą ę  

wszcz cia  post powania  administracyjnego  w  przedmiocie  jego  cofni cia.  Informacja  organuę ę ę  

kontroluj cego  ą

o stwierdzonych uchybieniach nie stanowi przes anki do cofni cia zezwolenia a jedynie informacjł ę ę 

inicjuj c   wszcz cie post powania administracyjnego w przedmiocie cofni cia zezwolenia.  Organą ą ę ę ę  

wydaj cy  zezwolenie  b dzie  zobligowany  do  przeprowadzenia  post powania  dowodowego  przedą ę ę  

wydaniem  rozstrzygni cia  o  wydaniu  zezwolenia.  W  tym  post powaniu  b dzie  musia  do czyę ę ę ł łą ć 

materia  dowodowy  potwierdzaj cy  zaistnienie  naruszenia  tj.  np.  mandat  karny  wyrok  s du.ł ą ą  

Praktycznie  nie  istnieje  wi c  mo liwo ,  aby  post powanie  w  przedmiocie  cofni cia  zezwoleniaę ż ść ę ę  

zako czy o  si  przed  post powaniem  ń ł ę ę

w sprawie karnej skarbowej o czyn z art. 62 kks. Zaznaczy  nale y, i  art. 34 § 2 kks nie przewidujeć ż ż  

mo liwo ci orzeczenia rodka karnego zakazu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej za pope nienież ś ś ł ś ł  

przest pstwa skarbowego z art.  62 kks. Za pope nienie   wykroczenia skarbowego orzeczenie tegoę ł  
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rodka karnego nie jest przewidziane przez Kodeks karny skarbowy. Proponowana regulacja stanowiś  

wi c  jedyny  mechanizm  wyeliminowania  ę

z legalnego obrotu gospodarczego przedsi biorców ami cych przepisy dotycz ce ewidencjonowaniaę ł ą ą  

wyrobów alkoholowych.

Prowadzenie dzia alno ci w zakresie obrotu alkoholem wymaga zaostrzonej r kojmi wiarygodno cił ś ę ś  

takiego  podmiotu.  Dlatego  nieewidencjonowanie  obrotu  stanowi  zaprzeczenie  tej  wiarygodno ci.ś  

Rozwa ania  te  mo na  odpowiednio  odnie  do  obowi zku  przestrzegania  uregulowa  o  grachż ż ść ą ń  

hazardowych. S  one niezwykle rygorystyczne m.in. je li chodzi o posiadanie automatów do gier. Wą ś  

praktyce organów cigania zdecydowana wi kszo  ujawnie  tego rodzaju urz dze  w placówkachś ę ść ń ą ń  

handlowych  czy  us ugowych  wi e  si  z  uczestnictwem  przedsi biorcy  w  „szarej  strefie”  rynkuł ąż ę ę  

hazardowego.  Jednocze nie  proponuje  si  wy czenie  odpowiedzialno ci  przedsi biorcy,  któryś ę łą ś ę  

poinformuje  o  wyst puj cych  nieprawid owo ciach  wę ą ł ś  zakresie  urz dzania  i  prowadzenia  gierą  

hazardowych  w a ciwego  naczelnika  urz du  celno-skarbowego  do  momentu  rozpocz cia  kontrolił ś ę ę  

celno-skarbowej.

Kas  rejestruj c  musz  posiada  podatnicy dokonuj cy sprzeda y towarów i us ug na rzecz klientówę ą ą ą ć ą ż ł  

detalicznych,  czyli  osób  fizycznych  nieprowadz cych  dzia alno ci  gospodarczej  oraz  rolnikówą ł ś  

rycza towych – art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ł o podatku od towarów i us ugł . Zgodnie z 

§  4  rozporządzenia  Ministra  Finansów z  dnia  26  lipca  2010  r.  w sprawie  zwolnień  z  obowiązku 

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,  podatnicy prowadzący sprzedaż m.in. 

towarów w postaci wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 

1,2%   na  rzecz  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  oraz  rolników 

ryczałtowych mają  obowiązek  ewidencjonowania  tej  sprzedaży za  pomocą  kasy rejestrującej,  bez 

względu na wysokość osiąganych obrotów.

Wszyscy  przedsi biorcy,  na  których  na o ony zosta  prawny obowi zek posiadania  kasy fiskalneję ł ż ł ą  

powinni  by  wiadomi  tego,  e  podczas  ka dorazowej  transakcji  nale y  j  odpowiednioć ś ż ż ż ą  

udokumentowa  i wyda  klientowi paragon. Kasa fiskalna w sklepie, czy wć ć  punkcie us ugowym, którał  

z  mocy  prawa  musi  by  wykorzystywana  przez  przedsi biorc  lub  jego  pracowników  w  tokuć ę ę  

wykonywania obowi zków pracowniczych powinna by  stosowana w ka dym przypadku zawarciaą ć ż  

transakcji. Nawet je li brakuje pr du, albo nast pi nag a awaria kasy, nie s  to okoliczno ci, któreś ą ą ł ą ś  

zwalniaj  przedsi biorc  z obowi zku dokonywania sprzeda y przy jej u yciu. Je li dojdzie do takieją ę ę ą ż ż ś  

sytuacji, sprzedawca musi powstrzyma  si  od zawarcia transakcji z klientem.ć ę

Zgodnie  z  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  

i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  wydaje  wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu, w którym sprzedawany 

będzie alkohol, na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
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Wprowadzenie  zaproponowanej  procedury  wymaga  dokonania  zmian  legislacyjnych  ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez dodanie do katalogu nowych 

przesłanek powodujących cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do  spożycia  w  miejscu  lub  poza  miejscem  sprzedaży.  Dyspozycja  przepisu  określa  obowiązki 

kontrolującego  w  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  w  przedmiotowym  zakresie  polegające  na 

obligatoryjnym przesłaniu protokołu z ustaleń kontroli organowi wydającemu zezwolenie.

Ponadto  dodano  przes anki  cofni cia  koncesji  w  przypadku  stwierdzenia  w  miejscu  sprzeda ył ę ż  

napojów alkoholowych, urz dzania gier  na automatach niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 19ą  

listopada  2009  r.  o  grach  hazardowych.  Celem  zaproponowanej  regulacji  jest  ograniczenie 

wyst powania  zjawiska  „szarej  strefy”  w  obszarze  gier  hazardowych,  przez  zapewnienie  jakę  

najwy szego  poziomu  ochrony  graczy  przed  negatywnymi  skutkami  hazardu  oraz  podniesienież  

poziomu spo ecznej wiadomo ci, co do zagro e  wynikaj cych zł ś ś ż ń ą  korzystania z us ug nielegalnychł  

operatorów hazardowych. 

Do przes anek skutkuj cych cofni ciem zezwolenia dodano sytuacj , w której sprzedawca napojówł ą ę ę  

alkoholowych pomimo istnienia prawnego obowi zku posiadania kasy rejestruj cej wą ą  ogóle jej nie 

posiada  albo  nie  posiada  jej  w  danym  punkcie  sprzeda y.  W  praktyce  zdarzaj  si  sytuacje,ż ą ę  

szczególnie  podczas  imprez  masowych,  tj.  festynów,  koncertów  itp.,  kiedy  przedsi biorcy  wę  

„okazjonalnym” punkcie sprzeda y nie posiadaj , wbrew przepisom ustawy, kasy rejestruj cej.ż ą ą

b) art. 18(7)

W momencie, gdy organ kontroli ujawni podczas czynności kontrolnych, że przedsiębiorca sprzedaje 

napoje alkoholowe bez wystawienia lub bez wydania paragonu z kasy fiskalnej, wówczas przekaże 

takie  informacje  władzom  gmin,   a  te  po  przeprowadzeniu  postępowania  administracyjnego  w 

przypadku potwierdzenia informacji, będą zobligowane do cofnięcia zezwolenia. Nie będą musiały 

zbierać materiału dowodowego, jak ma to miejsce obecnie.  

Nadmienić należy, iż ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa 

zadania  organów  administracji  rządowej  i  jednostek  samorządu  terytorialnego  obowiązanych  do 

podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 

w  zakresie  sposobu  spożywania  tych  napojów,  działania  na  rzecz  trzeźwości  w  miejscu  pracy, 

przeciwdziałania  powstawaniu  i  usuwania  następstw  nadużywania  alkoholu,  a  także  wspierania 

działalności, w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Mając na uwadze powyższe 

należy zauważyć, iż proponowana zmiana zmierza nie tylko w kierunku ograniczenia „szarej strefy”, 

ale  również  wpłynie  korzystnie  na społeczne  skutki  spożywania  alkoholu.  Jak pokazują  statystyki 

współczynnik  aktywności  gmin  w  zakresie  kontroli  punktów  sprzedaży  zmalał,  a  projektowane 

zmiany  dodatkowo  będą  stanowiły  czynnik  wspomagający  gminy  w  sprawowaniu  efektywnego 
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nadzoru nad realizacją posiadanych zezwoleń.

w zakresie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

a) art. 81 

Zmiana wprowadza w art. 81 jako dodatkow  przes ank  poddania pojazdu badaniu technicznemuą ł ę  

(niezale nie od obowi zkowych bada  technicznych, oż ą ń  których mowa w tym przepisie) stwierdzenie 

u ycia  ż do  celów napędowych  pojazdu  paliwa,  w którym znajduje  się  znacznik  przeznaczony do 

znakowania  olejów opałowych  lub  olejów napędowych  przeznaczonych na  cele  opałowe albo  do 

celów żeglugi.  W zaproponowanym  rozwi zaniu,  w  przypadku  stwierdzenia  przez  S u b  Celno-ą ł ż ę

Skarbow  lub  Inspekcj  Transportu  Drogowego  u ycia  paliwa  nieprzeznaczonego  do  nap duą ę ż ę  

pojazdów, organ kontroli  ruchu drogowego kierowa by pojazd nał  dodatkowe badanie techniczne w 

zakresie  uci liwo ci.  Jest  to  uzasadnione  tym,  e  u ycie  paliw  opa owych  niezgodnie  ząż ś ż ż ł  

przeznaczeniem (do celów nap dowych) mo e wp yn  negatywnie na stan techniczny pojazdu orazę ż ł ąć  

wymagania ochrony rodowiska. Nadmieni  nale y, i  dotychczasowe przepisy dla sprawców tegoś ć ż ż  

typu wykrocze  nie stanowi  czynnika odstraszaj cego ani powoduj cego refleksje odno nie wp ywuń ą ą ą ś ł  

na  rodowisko.  Równie  sam  organ  kontroluj cy  nie  by  zobligowany  do  weryfikacji  stanuś ż ą ł  

technicznego  tak  eksploatowanego  pojazdu  (by a  to  najwy ej  przes anka  fakultatywna  doł ż ł  

przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego).

Proponowana regulacja precyzuje zakres przedmiotowy przepisu i wskazuje wprost, e wż  przypadku 

u ycia  oleju  opa owego  do  celów nap dowych  pojazd  jest  bezwarunkowo kierowany  na  badaniaż ł ę  

techniczne. Jak wynika ze statystyk, kszta t dotychczasowych przepisów w przypadku tego rodzajuł  

zachowa  nie  wywo ywa  u  kierowców  adnych  refleksji  odno nie  negatywnego  wp ywu  nań ł ł ż ś ł  

rodowisko pojazdu nap dzanego paliwem niezalecanym przez producenta,  odwodz c ich od tegoś ę ą  

typu post powania, dlatego postuluje si  wprowadzenie zaproponowanych rozwi za .ę ę ą ń

Kwestia bada  technicznych pojazdów zosta a uregulowana w dyrektywie Parlamentu Europejskiego iń ł  

Rady  2014/45/UE  z  dnia  3  kwietnia  2014  r.  w  sprawie  okresowych  bada  zdatno ci  do  ruchuń ś  

drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Art. 5 ust. 4 dyrektywy wskazuje kiedy pojazd mo eż  

zosta  poddany dodatkowemu badaniu technicznemu. Tym niemniej w pkt 4 preambu y dyrektywyć ł  

nadaje  uprawnienie  pa stwom  cz onkowskim  do  okre lenia  wy szych  standardów  badania  niń ł ś ż ż 

standardy wymagane na mocy tej e dyrektywy. ż

Zakres  dodatkowego  badania  technicznego  jest  określany  w  rozporządzeniu  Ministra  Transportu, 

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  w  sprawie  zakresu  i  sposobu 

przeprowadzania  badań technicznych  pojazdów oraz  wzorów dokumentów stosowanych przy  tych  

badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z póżn.zm.) wydanym na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 

1997  r.  –  Prawo  o  ruchu  drogowym.  Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt  1  ww.  rozporządzenia,  zakres 
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dodatkowego badania technicznego pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, w 

razie  uzasadnionego  przypuszczenia,  że  pojazd  m.in.  narusza  wymagania  ochrony  środowiska, 

obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w 

których  stwierdzono  usterki  określone  

w skierowaniu (wydawanym przez organ kontroli ruchu drogowego), w sposób określony m.in. w pkt 

8 działu I załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia dotyczący „uciążliwości", a konkretnie emisji spalin 

(pkt 8.2.).

b) art. 132 

Skierowanie na dodatkowe badanie techniczne pojazdu, w przypadku o którym mowa w dodawanym 

art. 81 ust. 11 w pkt 1  lit. c, będzie wiązało się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu. W 

art.  132 zostały określone sytuacje,  w których  uprawniony organ zatrzymuje  dowód rejestracyjny 

pojazdu. Przepis ten rozszerzono o przesłankę użycia do celów napędowych pojazdu paliwa, w którym 

znajduje  się  znacznik  przeznaczony  do  znakowania  olejów  opałowych  lub  olejów  napędowych 

przeznaczonych na cele opałowe albo do celów żeglugi. Wprowadzenie tej regulacji będzie niezbędne 

w celu właściwego wyegzekwowania obowiązków użytkownika pojazdu związanych z przymusowym 

badaniem technicznym, o którym mowa w ppkt a. 

4) w zakresie ustawy o stra ach gminnychż

Zmiany przewidywane w art. 4 niniejszego projektu, obejmuj ce nowelizacj  ustawy z dnia 29ą ę  

sierpnia 1997 r. o stra ach gminnych, polegaj  na dodaniu w art. 11 w ust. 1 pkt 10, ust. 2a oraz w art. 12ż ą  

ust.  1 pkt  4a, jak równie  zmianie brzmienia w art.  11 ust.  2.  Pierwsza ze wskazanych zmian jestż  

konieczna do wdro enia w zwi zku z koncepcj  nadania stra om gminnym prawa do rozpoznawania,ż ą ą ż  

zapobiegania i wykrywania wybranych typów wykrocze  skarbowych okre lonych w kks oraz ciganiań ś ś  

ich sprawców. Zapobieganie przest pczo ci wymaga stosowania wielu kompleksowych rozwi za  orazę ś ą ń  

zaanga owania  ze  strony  wszystkich  instytucji  czy  organizacji  pa stwowych,  spo ecznych,ż ń ł  

samorz dowych, ale tak e spo eczno ci lokalnych, osób fizycznych oraz rodków masowego przekazu.ą ż ł ś ś  

Istotn  rol  odgrywa  b d  instytucje podlegaj ce organom samorz du terytorialnego, jakim jest m.in.ą ę ć ę ą ą ą  

stra  gminna.  Zadania  w  zakresie  zapobiegania  wykroczeniom  skarbowym  polega  b d  m.in.  naż ć ę ą  

prowadzeniu s u by patrolowej, ale równie  prowadzeniu akcji informacyjnej dotycz cej nielegalno cił ż ż ą ś  

okre lonych zachowa .ś ń

Regulacja nie wskazuje w tym miejscu katalogu wykrocze  skarbowych, którymi mia aby si  zajmowań ł ę ć 

stra  gminna. Odsy a w tym zakresie do odr bnych przepisów, czyli proponowanych regulacji Kodeksuż ł ę  

karnego skarbowego wprowadzonych niniejsz  ustaw . Je eli  chodzi  o dodawany  przepis  ust.  2aą ą ż  

stanowi on konkretyzacj  na gruncie ustawy kompetencyjnej stra y gminnej uprawnienia nadawanegoę ż  

przez  zmieniany  Kodeks  karny  skarbowy  jako  niefinansowemu  organowi  post powaniaę  

przygotowawczego.  Wykorzystanie  przepisów Kodeksu post powania karnego b dzie mia o miejsceę ę ł  
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wy cznie  w sprawach o wykroczenia  skarbowe, do których odpowiednie  zastosowanie  b d  mia yłą ę ą ł  

przepisy tego w a nie aktu prawnego. ł ś

Przedstawione rozwi zanie w art. 12 ust. 1 pkt 4a stanowi konsekwencj  zmian przepisów szczególnychą ę  

w zakresie ustanowienia kompetencji stra y gminnej do nak adania grzywien w drodze mandatu karnegoż ł  

za wykroczenia skarbowe.

Natomiast zmiany przewidziane w art. 11 ust. 2 wy czaj  z katalogu zada , w zakresie których sta yłą ą ń ż  

gminnej przys uguje prawo do obserwowaniał  i rejestrowania obrazu zdarze  w miejscach publicznych,ń  

uprawnienie do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania wybranych typów wykrocze  skarbowychń  

okre lonych w kks oraz cigania ich sprawców. Za wprowadzeniem wy czenia we wskazanym zakresieś ś łą  

przemawia kszta t przepisów kompetencyjnych poszczególnych s u b zajmuj cych si  wykrywaniem ił ł ż ą ę  

ciganiem  czynów  zabronionych,  które  ograniczaj  uprawnienie  do  obserwowania  i  rejestrowaniaś ą  

obrazu zdarze  w miejscach publicznych wy cznie do przest pstw i przest pstw skarbowych, traktuj cń łą ę ę ą  

je  jednocze nie jako uprawnienie szczególne obwarowane okre lonymi wymogami. St d przyznanieś ś ą  

tego uprawnienia stra om gminnym w celu zwalczania czynów o du o mniejszym ci arze gatunkowymż ż ęż  

by oby niecelowe.ł

W obecnie obowi zuj cym stanie prawnym stra nicy stra y gminnych (miejskich) uprawnieni s  doą ą ż ż ą  

nak adania  grzywien  w  drodze  mandatu  karnego  w  zakresie  wykrocze  dotycz cych  obrotuł ń ą  

gospodarczego,  np.  za  wykroczenie  polegaj ce  na  wykonywaniu  dzia alno ci  gospodarczej  bezą ł ś  

wymaganego  zg oszenia  do  ewidencji  dzia alno ci  gospodarczej,  wpisu  do  rejestru  dzia alno cił ł ś ł ś  

regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia.

W ramach wspó pracy w 2018 roku stra e gminne (miejskie) ujawni y i przekaza y do prowadzeniał ż ł ł  

przez Krajow  Administracj  Skarbow  blisko 100 spraw karnych skarbowych.ą ę ą

5) w zakresie ustawy o Inspekcji Handlowej

Zmiany przewidywane w art. 5 niniejszego projektu, obejmuj ce nowelizacj  ustawy z dnia 15ą ę  

grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, polegaj  na dodaniu w art. 3 w ust. 1 pkt 5a i 5b oraz ust. 4.ą  

Pierwsza  ze  wskazanych  propozycji  jest  konieczna  do  wdro enia  w  zwi zku z  koncepcj  nadaniaż ą ą  

Inspekcji Handlowej prawa rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie wybranych typów wykroczeń 

skarbowych  okre lonych  w kks  oraz  ciganie  ich  sprawców.  Zapobieganie  przest pczo ci  wymagaś ś ę ś  

stosowania wielu kompleksowych rozwi za  oraz zaanga owania ze strony wszystkich instytucji czyą ń ż  

organizacji  pa stwowych,  spo ecznych,  samorz dowych,  ale  tak e  spo eczno ci  lokalnych,  osóbń ł ą ż ł ś  

fizycznych  oraz  rodków  masowego  przekazu.  Istotn  rol  odgrywa  b d  instytucje  podlegaj ceś ą ę ć ę ą ą  

organom  samorz du  terytorialnego,  jakim  jest  m.in.  Inspekcja  Handlowa.  Zadania  w  zakresieą  

zapobiegania  wykroczeniom  skarbowym  polega  b d  m.in.  na  prowadzeniu  akcji  informacyjnejć ę ą  

dotycz cej nielegalno ci okre lonych zachowa .ą ś ś ń
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Regulacja nie wskazuje w tym miejscu katalogu wykrocze  skarbowych, którymi mia aby si  zajmowań ł ę ć 

Inspekcja Handlowa. Odsy a w tym zakresie do odr bnych przepisów, czyli proponowanych regulacjił ę  

Kodeksu karnego skarbowego wprowadzonych niniejsz  ustaw . Je eli chodzi o dodawany  przepis  ust.ą ą ż  

4  stanowi  on konkretyzacj  na  gruncie  ustawy kompetencyjnej  o  Inspekcji  Handlowej  uprawnieniaę  

nadawanego  Inspekcji  przez  zmieniany  Kodeks  karny  skarbowy  jako  niefinansowemu  organowi 

post powania przygotowawczego. ę

W aktualnym stanie prawnym Inspekcja Handlowa wykonuje uprawnienia organu dochodzenia na mocy 

art. 325d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post powania karnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, zę  

pó n. zm.)oraz  ź rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 22 wrze nia 2015 r. w sprawie organówą ś ś  

uprawnionych obok Policji  do prowadzenia dochodze  oraz organów uprawnionych do wnoszenia iń  

popierania  oskar enia  przed  s dem  pierwszej  instancji  w  sprawach,  w  których  prowadzonoż ą  

dochodzenie, jak równie  zakresu spraw zleconych tym organom ż (Dz.U. z 2018 r. poz. 522).

6) w zakresie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

Proponowana regulacja dokonuje zaostrzenia sankcji za produkcj  i obróbk  alkoholu etylowego ię ę  

wyrobów tytoniowych wbrew przepisom ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego 

oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. W aktualnym stanie prawnym (art. 12a) wytwarzanie wyrobów 

tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów – zagro one jest grzywn , kar  ograniczenia wolno ciż ą ą ś  

albo pozbawienia wolno ci do roku, przy czym je eli wyroby tytoniowe s  znacznej warto ci – grzywn ,ś ż ą ś ą  

kar  ograniczenia  wolno ci  albo  pozbawienia  wolno ci  do  lat  2.  Odka anie  alkoholu  etylowegoą ś ś ż  

ska onego lub w jakikolwiek sposób os abianie dzia anie rodka ska aj cego - zagro one jest grzywn ,ż ł ł ś ż ą ż ą  

kar  ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do roku (art. 13). Uczynienie sobie z pope nianiaą ś ś ł  

tych przest pstw sta ego ród a dochodu zagro one jest kar  pozbawienia wolno ci do lat 3 (art. 14).ę ł ź ł ż ą ś

Zauwa y  nale y, i  nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie albo przerób rodków odurzaj cychż ć ż ż ś ą  

lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie s omy makowej – penalizowane jest przez przepisył  

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z pó n. zm.)ł ź  

kar  pozbawienia  wolno ci  do  lat  3,  przy  czym je eli  sprawca  dzia a  w celu  osi gni cia  korzy cią ś ż ł ą ę ś  

maj tkowej lub osobistej - grzywn  i kar  pozbawienia wolno ci na czas nie krótszy od lat 3 (art. 53). Aą ą ą ś  

penalizacj  w  tym  przypadku  obj te  s  zachowania  uderzaj ce  jedynie  w  interes  konkretnychą ę ą ą  

podmiotów zwi zanych z t  nielegaln  sfer . Tymczasem w przypadku ustawy  ą ą ą ą o wyrobie alkoholu 

etylowego  oraz  wytwarzaniu  wyrobów  tytoniowych do  czynienia  ze  znacznie  szerszym  kr giemę  

potencjalnych pokrzywdzonych, mianowicie konsumentami i u ytkownikami wyrobów alkoholowych iż  

tytoniowych.

Proponowane zmiany zmierzaj  do istotnego zaostrzenia sankcji za zachowania penalizowane przezą  

ustaw  ę o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w typach podstawowych 

(art.  12a  ust.  1,  art.  13)  oraz  w  typie  kwalifikowanym  (art.  12a  ust.  2).  Je eli  chodzi  o  czynż  
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kwalifikowany  polegaj cy  na  uczynieniu  sobie  z  pope niania  przest pstw  sta ego  ród a  dochodu,ą ł ę ł ź ł  

projekt przewiduje karalno  tego typu czynu jako zbrodni zagro onej kar  pozbawienia wolno ci od latść ż ą ś  

3 do lat 6 (art. 14). Obecnie obowi zuj ce przepisy nie spe niaj  swojej funkcji prewencyjnej, czegoą ą ł ą  

dowodem jest wykrycie przez S u by Pa stwowe w 2017 roku rekordowej liczby nielegalnych fabrykł ż ń  

wyrobów tytoniowych. W zwi zku z tym wydaje si  zasadne znacz ce podniesienie kar ograniczeniaą ę ą  

wolno ci lub pozbawienia wolno ci za tego typu przest pstwa.ś ś ę

Zaostrzenie odpowiedzialno ci karnej w tym obszarze stanowi uwzgl dnienie postulatów spo ecznych iś ę ł  

gospodarczych, podniesionych m.in. w opracowaniu powsta ym pod egid  BCC z dnia 5 czerwca 2017 r.ł ą  

„Koalicja na Rzecz Walki z Szara Stref . Pakiet tytoniowy – zatrzyma  szar  strefą ć ą ę”.

Z uwagi na sankcyjny charakter projektowanych regulacji przewiduje si , e nowe przepisyę ż  

dotycz ce  ą cofnięcia  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do 

spożycia  w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz  cofni cia licencjię  na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub w zakresie po rednictwa przyś  

przewozie rzeczy b d  mie  zastosowanie wy cznie do kontroli prowadzonych po wej ciu wę ą ć łą ś  

ycie ustawy.ż

W zwi zku z koncepcj  nadania Inspekcji Handlowej i stra y gminnej prawa do zwalczaniaą ą ż  

wykrocze  skarbowych  przewiduje  si  szeroko  zakrojone  szkolenia  ze  strony  Krajowejń ę  

Administracji  Skarbowej  dla  nowych  niefinansowych  organów  post powaniaę  

przygotowawczego.  Szkolenia  b d  przeprowadzane  przede  wszystkim  przezę ą  

do wiadczonych  funkcjonariuszy  urz dów  celno-skarbowych  oraz  pracowników  izbś ę  

administracji skarbowej, bez konieczno ci ponoszenia kosztów ze strony Inspekcji Handlowejś  

i stra y gminnej.ż

Proponuje  si ,  by  projektowana  ustawa  wesz a  w  ycie  1  stycznia  2020  r..  Wagaę ł ż  

rozwi zywanego  problemu  wymaga  stosunkowo  szybkiego  wprowadzenia  skutecznychą  

instrumentów  przeciwdzia ania  i  zwalczania  przest pczo ci  skarbowej.  Termin  wej cia  wł ę ś ś  

ycie ustawy pozwala na swobodne zapoznanie si  z wdra anymi regulacjami, jednocze nież ę ż ś  

uwzgl dnienia mo liwoę ż ś

 przygotowania  si  w a ciwych  organów,  których  kompetencje  si  rozszerza,   doę ł ś ę  

wykonywania nowych zada . ń

Dokonano  oceny  przewidywanego  wp ywu  projektowanej  ustawy  na  dzia alnoł ł ść 

mikroprzedsi biorców, ma ych i rednich przedsi biorców, jednak maj c na uwadze zakresę ł ś ę ą  

przedmiotowy  i  podmiotowy  przedstawionych  propozycji  w  kontek cie  estymacji  ichś  

oddzia ywania na otoczenie zewn trzne, uregulowania te trudno jest prze o y  na wymierneł ę ł ż ć  
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dane statystyczne. Z uwagi na fakt, i  poziom przest pczo ci skarbowej jest uzale niony odż ę ś ż  

wielu czynników, w tym prawno-ekonomicznych, jak równie  spo ecznych, nale y uzna  goż ł ż ć  

za materi  niepoliczaln  w kontek cie konkretnego wska nika na przysz o . ę ą ś ź ł ść

Przedmiotowy projekt ustawy znacz co wp ywa na sytuacj  spo eczn  i rodzinn , wzro nieą ł ę ł ą ą ś  

bezpiecze stwo obywateli poprzez w a ciwe u ywanie towarów pochodz cych z legalnychń ł ś ż ą  

róde , tj. oleju opa owego wy cznie do celów grzewczych, papierosów, alkoholu i tytoniuź ł ł łą  

do palenia z oficjalnie funkcjonuj cych zak adów produkcyjnych, wytwarzaj cych produktyą ł ą  

odpowiadaj ce prawnie okre lonym wymogom. Przewiduje si  równie , i  pozytywny skuteką ś ę ż ż  

na zdrowie spo ecze stwa odniesie ograniczenie spo ywania wyrobów niespe niaj cych normł ń ż ł ą  

jako ciowych  czy  te  ograniczenie  odprowadzania  do  rodowiska  spalin  pojazdówś ż ś  

nap dzanych niew a ciwym paliwem.ę ł ś

Stosownie do art.  5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  o dzia alno ci lobbingowej w procesieł ś  

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz  § 52 uchwa y nr 190 Rady Ministrówł  

z dnia 29 pa dziernika 2013 r. - ź Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z pó n.  zm.)  ź projekt  zosta  udost pniony  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronieł ę  

podmiotowej  Rz dowego  Centrum  Legislacji  ą w  zakładce  Proces  legislacyjny  z  chwilą 

przekazania go do uzgodnie  zń  cz onkami Rady Ministrów. ł

Projekt ustawy reguluje zagadnienia, które pozostaj  w gestii pa stw cz onkowskich UE i nieą ń ł  

s  regulowane na poziomie UE.ą

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawiania jej organom i instytucjom Unii Europejskiej 

w celu uzyskania opinii,  dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Zawarte 

w projekcie  regulacje  nie  stanowią  przepisów technicznych  w  rozumieniu  rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597), dlatego też projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji.

Projekt ustawy został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod Nr UD331.
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