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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora 

finansowego do wyłudzeń skarbowych 

 

(druk nr 667 ) 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1822, z późn. zm.) 

 

 

Art. 890. 

§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą 

doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również 

kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone 

na ten rachunek po dokonaniu zajęcia. 

§ 1
1
. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze 

świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6, oraz świadczeń, 

dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 

ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone 

w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły 

pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. 

<„§ 1
2
. Nie podlegają zajęciu wierzytelności z rachunku będącego przedmiotem blokady 

rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 

1428, 1537 i …). 

§ 1
3
. Przepisu § 1

2
 nie stosuje się do wierzytelności z tytułu: 
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1) zasądzonych alimentów i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem 

odszkodowania; 

2) wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób 

fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od dokonywanych 

wypłat na bieżące wynagrodzenia.> 

§ 2. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego 

rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i 

innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze 

alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887). Wypłata na 

wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego 

wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu 

wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. 

§ 2
1
. Bank dokonuje wypłat, o których mowa w § 2, na podstawie zezwolenia komornika. 

Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych 

świadczeń. 

<§ 2
2
. W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg 

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa bank w rozumieniu 

art. 119zg pkt 1 tej ustawy wykonuje zajęcie:  

1) wierzytelności z rachunku bankowego, o których mowa w § 1
3
, w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 

2) w przypadku przejęcia egzekucji należności podatkowych lub celnych w wyniku 

zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.> 

§ 3. (uchylony). 

 

<Art. 890
2
. 

§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dokonane przed blokadą rachunku 

podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
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1997 r. – Ordynacja podatkowa nie podlega wykonaniu do czasu uchylenia tej 

blokady, z wyjątkiem zajęcia wierzytelności wymienionych w art. 890 § 1
3
. Przepisy 

art. 890 § 2–2
2
 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Bank w rozumieniu art. 119zg pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa niezwłocznie informuje komornika o: 

1) wstrzymaniu wykonania zajęcia dokonanego przez ten organ; 

2) niemożności dokonania zajęcia w związku z blokadą rachunku podmiotu 

kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa, wskazując termin upływu blokady.> 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1201 i 1475) 

 

 

Art. 81. 

§ 1. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych 

zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny 

wskazał w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 80 § 1, numery tych rachunków. 

§ 1a. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunku bankowego 

prowadzonego dla kilku osób fizycznych, którego współposiadaczem jest zobowiązany. 

Przepis art. 80 § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Jeżeli zobowiązanym jest jednostka budżetowa, zajęciu podlega wyłącznie rachunek 

wydatków. 

§ 3. Jeżeli wierzytelności z innych rodzajów rachunków bankowych zobowiązanego niż 

lokata terminowa, nie pokrywają dochodzonej należności, bank realizuje zajęcie 

wierzytelności z rachunku tej lokaty w ostatniej kolejności. 

§ 4. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego 

rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy wypłat na bieżące wynagrodzenia 

za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone 

tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia za pracę może nastąpić po złożeniu 

bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata alimentów lub 

renty o charakterze alimentacyjnym - tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat alimentów lub renty do rąk osoby 

uprawnionej do tych świadczeń. 

§ 5. Przepis § 4 stosuje się również do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne, należnych od dokonywanych wypłat na bieżące 

wynagrodzenia. 

<§ 6. Nie podlegają zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego będącego 

przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg 

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

§ 7. Zakaz zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, o którym mowa w § 6, nie 

dotyczy zajęcia na poczet dochodzonych należności podatkowych lub celnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

§ 8. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dokonane przed ustanowieniem 

blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nie podlega realizacji do czasu 

uchylenia tej blokady. 

§ 9. Bank w rozumieniu art. 119zg pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa niezwłocznie informuje organ egzekucyjny o: 

1) wstrzymaniu realizacji zajęcia dokonanego przez ten organ; 

2) niemożności dokonania zajęcia w związku z blokadą rachunku podmiotu 

kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa, wskazując termin upływu blokady. 

§ 10. W okresie trwania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu 

art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa bank w 

rozumieniu art. 119zg pkt 1 tej ustawy realizuje zajęcie wierzytelności z rachunku 

bankowego: 

1) dokonane w celu egzekucji należności podatkowych lub celnych; 

2) w przypadku przejęcia, w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, 

egzekucji zasądzonych alimentów i renty o charakterze alimentacyjnym 

zasądzonej tytułem odszkodowania oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz 

z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na 

ubezpieczenia społeczne należnymi od dokonywanych wypłat – do wysokości 

nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847). 
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§ 11. W okresie wstrzymania realizacji zajęcia, o którym mowa w § 8, przepis § 4 stosuje 

się odpowiednio, z tym że kwota wypłacana z rachunku podmiotu kwalifikowanego 

nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę.> 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869) 

 

 

Art. 15. 

1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 

1, są objęte tajemnicą skarbową. 

1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowiązane: 

1)   osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej; 

2)   sędziowie i asesorzy sądowi; 

3)   pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i 

aktualizacyjnych; 

4)   organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te organy. 

1b. Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, numer 

identyfikacyjny REGON, numer rachunku, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz dane przekazane na 

podstawie art. 14 ust. 3a i 3b przez CRP KEP za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

i do Centralnego Rejestru Płatników Składek. W przypadku osób fizycznych wpisanych 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujących 

działalność gospodarczą również nie są objęte tajemnicą skarbową dane: nazwa (firma), 

adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego 

miejsca wykonywania działalności, oraz przedmiot wykonywanej działalności określony 

według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. 

2. Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie: 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom 

Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Żandarmerii Wojskowej - w związku z prowadzonym postępowaniem; 

1a)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

1b)  (uchylony); 

1c)  komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych 

przepisach - w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

2)   naczelnym i centralnym organom administracji rządowej - w związku z 

postępowaniem w sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

3)   podatnikowi - w zakresie dotyczącym jego numeru; 

4)   służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb wynikających z przepisów o 

statystyce publicznej; 

5)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych 

ustawach; 

6)   (uchylony); 

7)   organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na 

wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, o których mowa w 

art. 2, w zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań ustawowych [.] <;> 

<8) izbie rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa – w zakresie i na zasadach określonych w ust. 5.> 

2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy sytuacji, gdy 

podmiot, o którym w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie danych, o których 

mowa w art. 14 ust. 4. 

2b. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy danych 

objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniających, o 

których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 
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2c. CRP KEP udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informację o 

nadanym podmiotowi NIP lub o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu 

krajowemu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodowej i Centralnemu 

Rejestrowi Płatników Składek. 

3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 

1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego. 

<5. CRP KEP przekazuje automatycznie do STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dane z Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP, numer identyfikacyjny REGON oraz dane z wykazów, o których mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W 

przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą CRP KEP 

przekazuje również firmę, adres głównego miejsca wykonywania działalności, adresy 

dodatkowych miejsc wykonywania działalności oraz przedmiot wykonywanej 

działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Przepisu 

ust. 2b w zakresie danych objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nie 

stosuje się.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 

768, 935, 1428 i 1537) 

 

Art. 13. 

§ 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: 

1)    naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz 

(prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej 

instancji; 

1a)   naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, o 

których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947); 
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2)    dyrektor izby administracji skarbowej - jako: 

a)  organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego albo 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, z zastrzeżeniem pkt 1a, 

b)  organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, 

c)  organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji; 

3)   samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, 

burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. 

§ 2.  Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym - jako: 

1)   organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia 

postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z 

urzędu; 

2)   organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1; 

3)   organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych; 

4)   organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1; 

[5)   organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze 

kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach 

bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;] 

<5) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o otwartych i zamkniętych 

rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;> 

6)   organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających; 

7)   organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w art. 119g § 1. 

§ 2a.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatkowym - jako organ 

właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1 i w art. 14e § 1a. 

§ 2b.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym - jako 

organ właściwy w sprawach, o których mowa w art. 14a § 1. 

§ 2c.  W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia naczelnika urzędu 

skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji 

skarbowej, jako organu podatkowego, przysługują także radcy skarbowemu, 

wykonującemu czynności orzecznicze w tym organie. 

§ 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze. 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 82. 

§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania informacji: 

1)   na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie 

obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub 

jednostek, z którymi zawarto umowę; 

2)   bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w 

rozumieniu przepisów prawa dewizowego; 

3)   w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

§ 1a. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1, obowiązanych 

do sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami 

powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub 

w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na 

rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w 

kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, na podstawie przepisów art. 45 ust. 9 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 

ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy podatników, o których 

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

§ 1b.  Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są 

obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze 

logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg 

podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 

3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. 
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[§ 2.  Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie dokumentu 

elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz 

od 16 do ostatniego dnia miesiąca - informacji o założonych i zlikwidowanych 

rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w 

terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego. Obowiązek sporządzania i 

przekazywania informacji nie dotyczy rachunków bankowych założonych i 

zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym.] 

<§ 2. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie 

dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym – odpowiednio od 1 do 15 

dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca – informacji o otwartych i 

zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego. 

Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie dotyczy rachunków 

bankowych otwartych i zamkniętych w tym samym okresie sprawozdawczym ani 

rachunków podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg pkt 5 

podlegających przekazaniu na podstawie art. 119zq pkt 1.> 

§ 2a.  Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pisemne żądanie 

naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego obowiązane są do 

sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego. 

§ 2b. (uchylony). 

§ 2c.  Informacje, o których mowa w § 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia 

naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom 

izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

§ 2d.  Informacje, o których mowa w § 1b, udostępniane są organom Krajowej Administracji 

Skarbowej do realizacji celów i zadań ustawowych. 

§ 3.  (uchylony). 

§ 4.  (uchylony). 

§ 5. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2a, 

oraz termin ich przekazania. 

§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a także szczegółowe 

zasady, termin oraz tryb ich sporządzania i przekazywania, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiązań kapitałowych oraz nadzorczych pomiędzy rezydentami i 

nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego oraz posiadania przez 

nierezydentów przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   organy administracji rządowej lub samorządowej obowiązane do przekazywania 

informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych 

informacji, a także tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie 

przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, uwzględniając jego 

zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem; 

[2)   wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz 

rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa 

w § 2, uwzględniając numer rachunku, datę jego założenia albo likwidacji, dane 

identyfikujące posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub nazwę posiadacza, 

miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora posiadacza 

rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej.] 

<2)   wzór informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych oraz 

rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których 

mowa w § 2, uwzględniając numer rachunku, datę jego otwarcia albo 

zamknięcia, dane identyfikujące posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub 

nazwę posiadacza, miejsce zamieszkania lub adres siedziby, rodzaj i numer 

identyfikatora posiadacza rachunku, kod kraju posiadacza rachunku, numer 

identyfikacji podatkowej.> 

§ 8. Obowiązek określony w § 2 może być wykonany za pośrednictwem instytucji, o których 

mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85). 
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<Dział IIIB 

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 119zg. 

Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o: 

1) banku – rozumie się przez to: 

a) bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe, 

b) oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 

c) oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; 

2) blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to czasowe 

uniemożliwienie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 

rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą 

kasę oszczędnościowo-kredytową i  korzystania z tych środków; 

3) izbie rozliczeniowej – rozumie się przez to izbę rozliczeniową, o której mowa 

w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która w roku 

kalendarzowym poprzedzającym o 2 lata rok kalendarzowy, w którym będą 

wykonywane obowiązki określone w niniejszym dziale, rozliczyła największą 

liczbę poleceń przelewu w złotych ze wszystkich izb rozliczeniowych działających 

na podstawie tego przepisu; 

4) podmiocie kwalifikowanym – rozumie się przez to: 

a) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która 

nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a, 

c) osobę prawną, 

d) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną; 
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5) rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to rachunek 

rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego oraz rachunek członka 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego podmiotem 

kwalifikowanym; 

6) STIR – rozumie się przez to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej 

spełniający minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

służący do: 

a) odbioru i przetwarzania danych w celu ustalenia wskaźnika ryzyka, 

b) przekazywania danych i informacji o wskaźniku ryzyka do Centralnego 

Rejestru Danych Podatkowych oraz do systemów teleinformatycznych 

banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

c) pośredniczenia w przekazywaniu danych, informacji i żądań pomiędzy 

Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a bankami oraz spółdzielczymi 

kasami oszczędnościowo-kredytowymi; 

7) transakcji – rozumie się przez to uznanie lub obciążenie rachunku podmiotu 

kwalifikowanego na podstawie dyspozycji jego posiadacza lub osób trzecich; 

8) wskaźniku ryzyka – rozumie się przez to wskaźnik wykorzystywania działalności 

banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających 

związek z wyłudzeniami skarbowymi; 

9) wyłudzeniach skarbowych – rozumie się przez to: 

a) przestępstwa skarbowe, o których mowa w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, 

art. 56 § 1 i 2, art. 62 § 1–2a oraz art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 

1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.), 

b) przestępstwa, o których mowa w art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2 oraz 

art. 277a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1137, z późn. zm.), 

c)  przestępstwa, o których mowa w art. 258 § 1–3 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, mające na celu popełnienie przestępstw skarbowych, 

o których mowa w lit. a, lub przestępstw, o których mowa w lit. b. 
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Art. 119zh. 

Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do rachunków: 

1) podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski; 

2) banków spółdzielczych prowadzonych przez bank zrzeszający w rozumieniu art. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 oraz 

z 2017 r. poz. 1089); 

3) banków prowadzonych przez inne banki; 

4) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzonych przez Krajową 

Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową; 

5) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej 

Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej prowadzonych przez banki; 

6) Skarbu Państwa; 

7) Narodowego Funduszu Zdrowia; 

8) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

9) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

 

Art. 119zi. 

§ 1. Czynności związane z realizacją obowiązków izby rozliczeniowej, o których mowa w 

niniejszym dziale, mogą być wykonywane wyłącznie przez jej upoważnionych 

pracowników. 

§ 2. Izba rozliczeniowa może zlecić wykonywanie czynności związanych z technicznym 

utrzymaniem, naprawą lub zmianą funkcjonalności STIR przedsiębiorcy 

zapewniającemu bezpieczne i prawidłowe ich wykonywanie. Zlecenie wykonywania 

tych czynności następuje na podstawie umowy, w formie pisemnej, zawierającej listę 

pracowników przedsiębiorcy wyznaczonych do wykonywania czynności związanych 

z dostępem do STIR, w tym algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, zawartej 

po zasięgnięciu opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

§ 3. W celu zachowania tajemnicy prawnie chronionej wykonywanie przez 

przedsiębiorcę lub jego pracowników czynności, o których mowa w § 2, związanych 

z dostępem do STIR, w tym algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, odbywa 

się pod nadzorem izby rozliczeniowej, w posiadanych przez nią lokalach na obszarze 
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województwa, w którym jest położona jej siedziba, i nie może powodować 

przetwarzania danych poza STIR. 

§ 4. Zlecenie wykonywania czynności, o których mowa w § 2, nie może obejmować: 

1) prowadzenia STIR ani przetwarzania danych w STIR; 

2) ustalania algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3; 

3) ustalania wskaźnika ryzyka. 

§ 5. Izba rozliczeniowa zawiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

o zamiarze zawarcia lub zmiany umowy, o której mowa w § 2, zawarciu takiej 

umowy i jej zmianach. Izba rozliczeniowa przedstawia Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej odpowiednio projekt umowy lub jej zmian oraz zawartą 

umowę lub dokonane zmiany. 

§ 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może żądać od izby rozliczeniowej: 

1) przedstawienia informacji i dokumentów dotyczących umowy, o której mowa 

w § 2, jej projektu lub projektu jej zmian lub informacji i dokumentów 

dotyczących przedsiębiorcy, który jest lub ma być jej stroną; 

2) złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji umowy, o której mowa w § 2; 

3) dostarczenia opisu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

bezpieczne i prawidłowe wykonywanie zleconych czynności, o których mowa w § 

2, w szczególności ochronę tajemnicy prawnie chronionej, algorytmów, o których 

mowa w art. 119zn § 3, i wskaźników ryzyka. 

§ 7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej pisemnie nakazuje izbie rozliczeniowej 

niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania umowy, o 

której mowa w § 2, jeżeli wykonanie umowy zagraża bezpiecznemu lub 

prawidłowemu wykonywaniu przez izbę rozliczeniową obowiązków, o których mowa 

w niniejszym dziale, w szczególności nie zapewnia właściwej ochrony tajemnicy 

prawnie chronionej, algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, ani wskaźników 

ryzyka. 

§ 8. Pracownicy izby rozliczeniowej oraz przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, i jego 

pracownicy są obowiązani do zachowania w tajemnicy: 

1) algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3; 

2) informacji o wskaźniku ryzyka; 

3) informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp § 1, art. 119zq i art. 119zs § 

1; 
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4) informacji objętych żądaniami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o 

których mowa w art. 119zo § 9, art. 119zv § 3, art. 119zw § 3 i art. 119zz § 2. 

 

Art. 119zj. 

§ 1. W celu umożliwienia przedstawicielowi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

obecności przy dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 119zi § 3, izba 

rozliczeniowa zawiadamia, z odpowiednim wyprzedzeniem, Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej o terminie wykonywania tych czynności. 

§ 2. W nagłych wypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii lub 

problemów technicznych, izba rozliczeniowa zawiadamia Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej o planowanym terminie wykonania czynności niezwłocznie 

po zawiadomieniu o zaistniałym zdarzeniu przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 

119zi § 2. 

§ 3. Niestawienie się przedstawiciela Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie 

wstrzymuje wykonywania czynności, jeżeli Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

został zawiadomiony zgodnie z § 1 lub 2. 

§ 4. Izba rozliczeniowa prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie rejestr czynności, o 

których mowa w art. 119zi § 3.  

§ 5. Czynność jest wpisywana do rejestru, o którym mowa w § 4, niezwłocznie po jej 

zakończeniu, ze wskazaniem daty i godziny jej dokonania, osób obecnych przy jej 

dokonaniu oraz jej opisu.  

§ 6. Rejestr, o którym mowa w § 4, jest udostępniany Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej na jego żądanie. 

 

Art. 119zk. 

§ 1. Przekazywanie danych, informacji i żądań, o których mowa w niniejszym dziale, z 

systemu teleinformatycznego banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

do STIR, ze STIR do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych oraz z Centralnego 

Rejestru Danych Podatkowych do systemu teleinformatycznego banku i spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej następuje automatycznie i niezwłocznie za 

pośrednictwem STIR. 

§ 2. Przekazywanie danych, informacji i żądań, o których mowa w niniejszym dziale, 

pomiędzy zrzeszonymi bankami spółdzielczymi i spółdzielczymi kasami 
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oszczędnościowo-kredytowymi a STIR może następować za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych odpowiednio banku zrzeszającego w rozumieniu art. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających albo Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej. 

§ 3. W przypadku gdy bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa korzysta 

z systemu płatności izby rozliczeniowej za pośrednictwem innego banku lub innej 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przekazywanie danych, informacji 

i żądań, o których mowa w niniejszym dziale, pomiędzy tym bankiem lub 

spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową a STIR może następować za 

pośrednictwem odpowiednio tego innego banku lub tej innej spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-

kredytowa są obowiązani pośredniczyć w przekazywaniu tych danych, informacji i 

żądań również po zaprzestaniu pośredniczenia w korzystaniu z systemu płatności 

izby rozliczeniowej, do czasu gdy przekazywanie tych danych, informacji i żądań nie 

będzie realizowane za pośrednictwem innego banku lub innej spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej. 

§ 4. W uzasadnionych przypadkach Szef Krajowej Administracji Skarbowej może 

przekazać dane, informacje i żądania, o których mowa w niniejszym dziale, 

bezpośrednio bankom lub spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, 

wskazując sposób oraz termin ich przesłania. 

 

Art. 119zl. 

§ 1. Do biegu terminów, o których mowa w niniejszym dziale, z wyjątkiem art. 119zzb § 

2 i § 5 pkt 2, nie wlicza się sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 2. W przypadkach, o których mowa art. 119zn § 2, art. 119zo § 1 i art. 119zq, 

czynności określone w tych przepisach są wykonywane także w soboty oraz dni 

ustawowo wolne od pracy.   

 

Art. 119zm. 

§ 1. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego 

dokonywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawiera w 

szczególności: 
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1) imię i nazwisko, numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej oraz adres 

miejsca zamieszkania osoby podejrzewanej o popełnienie wyłudzenia 

skarbowego, 

2) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli posiadane informacje 

wskazują na wykorzystywanie tych danych do działalności w zakresie wyłudzeń 

skarbowych, w szczególności firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, 

o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit. b, numer identyfikacyjny REGON, numer 

identyfikacji podatkowej oraz adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania, 

3) numer rachunku podmiotu kwalifikowanego objętego zawiadomieniem, ze 

wskazaniem waluty, w której rachunek podmiotu kwalifikowanego jest 

prowadzony, oraz formy i miejsca jego otwarcia, 

4) imię i nazwisko, numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej oraz adres 

miejsca zamieszkania pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego 

objętego zawiadomieniem, jeżeli został ustanowiony, 

5) strony i kwoty transakcji dokonanych lub zleconych z wykorzystaniem rachunku 

podmiotu kwalifikowanego objętego zawiadomieniem oraz informacje o saldach i 

obrotach na tym rachunku podmiotu kwalifikowanego, 

6) informacje o blokadach rachunku podmiotu kwalifikowanego i zajęciach 

rachunku podmiotu kwalifikowanego objętego zawiadomieniem, 

7) informacje podatkowe dotyczące podmiotu kwalifikowanego objętego 

zawiadomieniem, w szczególności dane o jego rejestracji jako podatnika podatku 

od towarów i usług, złożonych deklaracjach podatkowych i uzyskanych zwrotach 

podatku 

– jeżeli znajdują się w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

§ 2. Prokurator, Policja albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia 

postępowania przygotowawczego, który otrzymał zawiadomienie, o którym mowa 

w § 1, może żądać uzupełnienia informacji, także w toku czynności podejmowanych 

na podstawie art. 307 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904). 
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Rozdział 2 

Analiza ryzyka 

 

Art. 119zn. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje analizy ryzyka wykorzystywania 

działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów 

mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, uwzględniając posiadane dane, w 

tym wskaźnik ryzyka oraz informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zq 

oraz art. 119zs. 

§ 2. Wskaźnik ryzyka ustala izba rozliczeniowa automatycznie w STIR, nie rzadziej niż 

raz dziennie. 

§ 3. Wskaźnik ryzyka jest ustalany w odniesieniu do podmiotu kwalifikowanego na 

podstawie opracowanych przez izbę rozliczeniową algorytmów, uwzględniających 

najlepsze praktyki sektora bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu ich działalności do 

przestępstw oraz przestępstw skarbowych, a także: 

1) kryteria ekonomiczne – polegające na ocenie dokonywanej przez podmiot 

kwalifikowany transakcji za pomocą rachunku podmiotu kwalifikowanego 

w otoczeniu gospodarczym, w szczególności pod względem celu prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, lub dokonywaniu transakcji 

nieuzasadnionych charakterem prowadzonej działalności; 

2) kryteria geograficzne – polegające na dokonywaniu transakcji z podmiotami 

z państw, w których występuje wysokie zagrożenie wyłudzeń skarbowych; 

3) kryteria przedmiotowe – polegające na prowadzeniu przez podmiot 

kwalifikowany działalności gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia 

podatności na wyłudzenia skarbowe; 

4) kryteria behawioralne – polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu 

podmiotu kwalifikowanego; 

5) kryteria powiązań – polegające na istnieniu powiązań podmiotu kwalifikowanego 

z podmiotami, co do których występuje ryzyko, że uczestniczą w działaniach 

mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub organizują takie działania. 

§ 4. Najlepsze praktyki, o których mowa w § 3, mogą być zgłaszane izbie rozliczeniowej 

przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wskazane odpowiednio 
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przez bankowe izby gospodarcze, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oraz Krajową Spółdzielczą Kasę 

Oszczędnościowo-Kredytową. 

 

Art. 119zo. 

§ 1. Izba rozliczeniowa przekazuje informacje o wskaźniku ryzyka niezwłocznie po jego 

ustaleniu, nie rzadziej niż raz dziennie, wyłącznie: 

1) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, 

2) bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym – w zakresie 

rachunków podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez te banki 

i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz w przypadku, o którym 

mowa w § 3 

– chyba że wskaźnik ryzyka i istotność wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych 

kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu nie uległy zmianie. 

§ 2. Informacja o wskaźniku ryzyka zawiera: 

1) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego – firmę, nazwę albo imię i 

nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit. b, a także jego 

numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny REGON lub numer 

PESEL, jeżeli są dostępne; 

2) numery rachunków podmiotu kwalifikowanego; 

3) wskaźnik ryzyka i wskazanie istotności wpływu na wskaźnik ryzyka 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu. 

§ 3. W przypadku otwierania rachunku podmiotu kwalifikowanego bank lub 

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa występuje do izby rozliczeniowej o 

przekazanie informacji o wskaźniku ryzyka w zakresie rachunków podmiotu 

kwalifikowanego prowadzonych przez inne banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe, z wyłączeniem wskazania istotności wpływu na 

wskaźnik ryzyka poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu, w 

zakresie rachunków podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez inne banki i 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

§ 4. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą wykorzystywać 

informacje o wskaźniku ryzyka wyłącznie w celu wykonywania uprawnień lub 

obowiązków, o których mowa w: 
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1) art. 106 i art. 106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 

15 i art. 16 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065), w tym dokonywania 

oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w 

ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049); 

2) art. 106d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, z tym że banki 

i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą udostępniać wzajemnie 

informacje o wskaźniku ryzyka wyłącznie innym bankom lub spółdzielczym 

kasom oszczędnościowo-kredytowym. 

§ 5. Przepis § 4 nie ogranicza uprawnień banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych do wykorzystywania w innych obszarach ich działalności rezultatów 

procedur dotyczących wykonywania uprawnień lub obowiązków wymienionych w § 

4. 

§ 6. Informacje o wskaźniku ryzyka są udostępniane innym podmiotom niż wymienione 

w § 1 wyłącznie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na zasadach i w 

trybie określonych w dziale VII. 

§ 7. Informacje o wskaźniku ryzyka nie podlegają udostępnieniu podmiotom 

kwalifikowanym. 

§ 8. Dostęp do informacji o istotności wpływu poszczególnych kryteriów na wskaźnik 

ryzyka, przekazywanych bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-

kredytowym, mają wyłącznie osoby wyznaczone do realizacji celów, o których mowa 

w § 4. 

§ 9. Izba rozliczeniowa udostępnia algorytmy, na podstawie których jest ustalany 

wskaźnik ryzyka, wyłącznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, na jego 

żądanie. 

§ 10. Za ustalanie wskaźnika ryzyka bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-

kredytowa ponoszą roczną opłatę na rzecz izby rozliczeniowej ustalaną ryczałtowo 

w odniesieniu do liczby rachunków podmiotu kwalifikowanego prowadzonych przez 

ten bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. W przypadku gdy 

wskaźnik ryzyka ustalany jest za okres krótszy niż rok kalendarzowy, opłata 

ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy, w których wskaźnik 

ryzyka jest ustalany. 
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§ 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość i terminy wnoszenia opłaty, o której mowa w § 10, 

uwzględniając koszty ustalania i przekazywania wskaźnika ryzyka, koszty wdrożenia 

i utrzymania STIR oraz okres, za który wskaźnik ryzyka jest ustalany. 

 

Art. 119zp. 

§ 1. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują izbie 

rozliczeniowej: 

1) informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych: 

a) otwieranych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – 

niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12
00

 dnia następującego po 

dniu otwarcia rachunku podmiotu kwalifikowanego, 

b) prowadzonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – 

niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12
00

 dnia następującego po 

dniu uzyskania, zmiany lub uzupełnienia tych informacji; 

2) dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotu 

kwalifikowanego – niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 15
00

 dnia 

następującego po dniu dokonania transakcji; 

3) informacje o rachunkach oszczędnościowych i rachunkach oszczędnościowo-

rozliczeniowych prowadzonych dla osób fizycznych przez banki oraz informacje 

o rachunkach członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

niebędących rachunkami podmiotów kwalifikowanych, niezwłocznie, nie później 

jednak niż do godziny 12
00

 dnia następującego po dniu otwarcia rachunku. 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 119zk § 2 i 3, banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe przekazują: 

1) informacje, o których mowa: 

a) w § 1 pkt 1 lit. a – niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 18
00

 dnia 

następującego po dniu otwarcia rachunku podmiotu kwalifikowanego, 

b) w § 1 pkt 1 lit. b – niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 18
00

 dnia 

następującego po dniu uzyskania, zmiany lub uzupełnienia tych informacji, 

c) w § 1 pkt 3 – niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 18
00

 dnia 

następującego po dniu otwarcia rachunku; 
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2) zestawienia, o których mowa w § 1 pkt 2, niezwłocznie, nie później jednak niż do 

końca dnia następującego po dniu dokonania transakcji. 

 

Art. 119zq. 

Izba rozliczeniowa, na podstawie informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp § 

1, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, nie rzadziej niż raz dziennie: 

1) informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych prowadzonych 

i otwieranych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; 

2) informacje o łącznej kwocie obciążeń oraz łącznej kwocie uznań rachunków 

podmiotów kwalifikowanych dotyczących transakcji uznających lub 

obciążających rachunki, o którym mowa w art. 119zp § 1 pkt 3; 

3) dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotów 

kwalifikowanych w zakresie transakcji innych niż wskazane w pkt 2. 

 

Art. 119zr. 

§ 1. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują: 

1) identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2) datę i godzinę wysłania danych; 

3) kod waluty rachunku podmiotu kwalifikowanego, numer rachunku podmiotu 

kwalifikowanego w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz datę otwarcia 

i zamknięcia rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

4) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli są dostępne, zawierające: 

a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg 

pkt 4 lit. b, 

b) rodzaj prowadzonej działalności, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 

i datę rejestracji lub rozpoczęcia działalności oraz kraj rejestracji podmiotu 

kwalifikowanego lub rezydencji podatkowej, 

c) numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji 

podatkowej, a w przypadku podmiotu kwalifikowanego mającego miejsce 

zamieszkania, siedzibę lub zarząd w państwie lub na terytorium spoza Unii 

Europejskiej – EURONIP lub inny numer identyfikacji podatkowej, 
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d) dane adresowe prowadzonej działalności, siedziby oraz adres 

korespondencyjny podmiotu kwalifikowanego zawierający kod kraju, kod 

pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu, 

e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu kwalifikowanego; 

5) dane identyfikacyjne pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego 

i reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta 

rzeczywistego w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeżeli są 

dostępne, zawierające: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, 

c) datę i kraj urodzenia oraz obywatelstwo, 

d) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, 

numer domu i lokalu, 

e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 

§ 2. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują 

także: 

1) datę ustanowienia pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego i 

reprezentanta podmiotu kwalifikowanego; 

2) zakres umocowania pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego. 

§ 3. Zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 2 i art. 119zq pkt 3, obejmują: 

1) dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy transakcji, jeżeli są dostępne, 

zawierające: 

a) imię i nazwisko lub nazwę, 

b) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, 

numer domu i lokalu; 

2) numer rachunku nadawcy transakcji i rachunku odbiorcy transakcji; 

3) datę obciążenia lub uznania rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

4) kwotę i walutę transakcji; 

5) tytuł i opis transakcji; 

6) saldo początkowe i saldo końcowe zestawienia transakcji dotyczących rachunku 

podmiotu kwalifikowanego. 

§ 4. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 3, obejmują: 
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1) identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2) datę i godzinę przekazania informacji; 

3) kody walut rachunków, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 3, numery tych 

rachunków w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz daty ich otwarcia i 

zamknięcia. 

§ 5. Dane, o których mowa w art. 119zp § 1 oraz art. 119zq, są przekazywane w postaci 

elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

Art. 119zs. 

§ 1. W celu weryfikacji lub uzupełnienia posiadanych przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji niezbędnych do wykonywania zadań, o których 

mowa w niniejszym dziale, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może żądać 

przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową: 

1) informacji lub zestawień innych niż przekazane na podstawie art. 119zq, przy 

czym przepis art. 119zr § 1–3 stosuje się odpowiednio;  

2) informacji o blokadach środków na rachunku podmiotu kwalifikowanego, ze 

wskazaniem kwoty blokady, terminu, do którego obowiązuje blokada, i rodzaju 

organu, na żądanie którego blokada została dokonana; 

3) informacji o zajęciach wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego ze 

wskazaniem, czy zajęcie zostało dokonane w postępowaniu egzekucyjnym lub 

postępowaniu zabezpieczającym, organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia, 

oraz kwoty należności pieniężnej, na poczet której dokonano zajęcia. 

§ 2. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa przekazują Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej posiadane dane objęte żądaniem, o którym 

mowa w § 1, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

żądania, a w przypadku gdy dane te znajdują się w formie uniemożliwiającej ich 

automatyczne przetwarzanie – nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

żądania. 
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Art. 119zt. 

Informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1 i art. 119zq, są udzielane 

przez izbę rozliczeniową podmiotom innym niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

wyłącznie na żądanie: 

1) sądu lub prokuratora – w związku z toczącym się postępowaniem o wyłudzenia 

skarbowe przeciwko podmiotowi kwalifikowanemu będącemu posiadaczem 

rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524); 

3) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

4) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w zakresie niezbędnym 

do realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych; 

5) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego – na zasadach i w trybie określonych 

w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993); 

6) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – na zasadach i w trybie 

określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920). 

 

 

Art. 119zu. 

§ 1. W celu ustalenia wskaźnika ryzyka izba rozliczeniowa przetwarza dane: 

1) przekazane na podstawie art. 119zp § 1; 

2) udostępnione z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji 

Podatników, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 
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r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 869). 

§ 2. Do przetwarzania danych, o których mowa w art. 119zp § 1 oraz art. 119zq, stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z tym że 

dane te mogą być przetwarzane w STIR bez wiedzy i zgody osoby, której dane te 

dotyczą. 

§ 3. Dane przetwarzane na podstawie przepisów niniejszego działu są przechowywane 

przez izbę rozliczeniową, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku 

następującego po roku, w którym otrzymały dane. 

§ 4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w § 3, nie upłynął termin przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, zwrotu podatku lub wyłudzenia skarbowego, w związku 

z którym przechowywane dane mogłyby stanowić dowód w postępowaniu, dane te 

mogą być przechowywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie dłużej 

niż do upływu terminu przedawnienia. 

§ 5. Izba rozliczeniowa, która wykonywała obowiązki określone w niniejszym dziale, jest 

obowiązana do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych i 

informacji przechowywanych na podstawie ustawy w terminie miesiąca,  licząc od 

ostatniego dnia realizacji tych obowiązków. 

§ 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest obowiązany do przekazania danych i 

informacji, o których mowa w § 5, izbie rozliczeniowej, która przejęła realizację 

obowiązków wynikających z niniejszego działu, w zakresie koniecznym do ustalenia 

wskaźnika ryzyka, w terminie miesiąca, licząc od dnia ich otrzymania. 

§ 7. Do okresu przechowywania danych, o którym mowa w § 3, przez izbę rozliczeniową, 

o której mowa w § 6, wlicza się okres przechowywania danych przez izbę 

rozliczeniową, o której mowa w § 5. 
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Rozdział 3 

Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego 

 

Art. 119zv. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie 

rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli 

posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 

119zn § 1, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność 

banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających 

związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia 

skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby 

temu przeciwdziałać.  

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera: 

1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2) okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

3) pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 

i art. 119zzb. 

§ 3. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej przekazuje: 

1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie blokady 

rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane, o których mowa w § 2 

pkt 1 i 2; 

2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie 

o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone 

w postanowieniu. 

§ 4. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie po 

otrzymaniu żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1: 

1) odnotowują datę i godzinę jego otrzymania; 

2) dokonują blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

3) informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o: 

a) dacie i godzinie otrzymania żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1, i dokonania 

blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz saldzie tego rachunku 
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podmiotu kwalifikowanego w momencie dokonania blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego, 

b) nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego wskazanego w żądaniu, 

o którym mowa w § 3 pkt 1. 

§ 5. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczna również w odniesieniu 

do rachunku podmiotu kwalifikowanego, którego podmiot kwalifikowany jest 

współposiadaczem. 

§ 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej po otrzymaniu informacji, o której mowa w 

§ 4 pkt 3 lit. a, niezwłocznie doręcza podmiotowi kwalifikowanemu postanowienie, o 

którym mowa w § 1.  

§ 7. W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, w drodze postanowienia: 

1) może ograniczyć zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego lub 

2) uchyla blokadę, jeżeli stwierdzi, że ustała przesłanka blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego. 

§ 8. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 7, przepis § 3 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadza, nie rzadziej niż 

raz na kwartał, kontrolę przestrzegania przepisów § 1, 2, 6 i 7 przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, a w przypadku upoważnienia, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 119zze, innego organu Krajowej Administracji 

Skarbowej – przez ten organ. 

 

Art. 119zw. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia, 

termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy 

jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany 

nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub 

zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, 

przekraczających równowartość 10 000 euro przeliczonych na złote według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu 

roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.  

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera: 
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1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2) zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

3) oznaczenie terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

4) uzasadnienie przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

5) pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 

i art. 119zzb. 

§ 3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej przekazuje: 

1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie 

przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające 

dane, o których mowa w § 2 pkt 1–3; 

2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie 

o przedłużeniu terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego 

zawierające dane określone w postanowieniu. 

§ 4. Żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego jest 

skuteczne, jeżeli zostanie przekazane do banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej w okresie blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego, o którym mowa w art. 119zv § 2 pkt 2. 

§ 5. W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, o którym mowa w § 2 pkt 

3, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze postanowienia: 

1) może zmienić zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2) uchyla blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego, jeżeli stwierdzi, że ustała 

przesłanka blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. 

§ 6. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 5, przepis § 3 stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

Art. 119zx. 

W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wierzytelności z tego rachunku 

podmiotu kwalifikowanego nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego. 
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Art. 119zy. 

§ 1. Na wniosek podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

może, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego 

rachunku podmiotu kwalifikowanego środków na: 

1) bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę 

zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego wraz z zaliczką na  podatek dochodowy od osób 

fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego 

wynagrodzenia – po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń 

społecznych z tytułu umowy o pracę; 

2) zasądzone alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym zasądzoną tytułem 

odszkodowania – po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu 

kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty. 

§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, określa się wysokość środków 

podlegających wypłacie, w tym na rzecz pracownika oraz osoby uprawnionej do 

alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem 

odszkodowania, odpowiadającą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847). 

§ 3. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, po uzyskaniu informacji 

od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wyrażeniu zgody, o której mowa w § 

1, dokonują wypłaty wynagrodzenia, alimentów lub renty osobie uprawnionej do 

tych świadczeń. 

 

Art. 119zz. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, wyrazić 

zgodę na: 

1) zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej przed terminem 

płatności z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na wniosek 

podmiotu kwalifikowanego zawierający wskazanie zobowiązania podatkowego 

lub należności celnej, jej wysokości oraz naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego do jej poboru; 
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2) zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na 

wniosek podmiotu kwalifikowanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

§ 2. Jeżeli postanowienie, o którym mowa w § 1, stało się ostateczne, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej przekazuje bankowi lub spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej żądanie odpowiednio przekazania środków właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego lub zwolnienia środków z zablokowanego 

rachunku podmiotu kwalifikowanego, wskazując zakres zwolnienia. 

 

Art. 119zza. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, zwolnić 

środki z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości 

podatkowej lub celnej oraz odsetek za zwłokę, w przypadku: 

1) złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub zgłoszenia celnego; 

2) wydania ostatecznej decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania 

podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości 

podatkowej lub celnej; 

3) nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej lub 

określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnej, 

potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub celnej. 

§ 2. Przepis art. 119zz § 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 119zzb. 

§ 1. Na postanowienia, o których mowa w art. 119zv § 1 i 7, art. 119zw § 1 i 5, art. 119zy 

§ 1, art. 119zz § 1 i art. 119zza § 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wniesienie wniosku nie 

wstrzymuje wykonania postanowienia. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1,  jest rozpatrywany niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.  

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 1, przepis art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1369 i 1370) stosuje się odpowiednio. 

§ 4. W zakresie nieuregulowanym do postępowań, o których mowa w niniejszym 

rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy działu IV. 
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§ 5. Do skarg na postanowienia, o których mowa w art. 119zv § 1, art. 119zw § 1 i art. 

119zza § 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że: 

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania skargi; 

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z 

odpowiedzią na skargę. 

 

Art. 119zzc. 

§ 1. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego upada z dniem: 

1) upływu okresu określonego w żądaniu, o którym mowa w art. 119zv § 3 pkt 1, 

jeżeli nie przedłużono terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2) otrzymania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

żądania, o którym mowa w art. 119zv § 3 pkt 1, przekazanego po wydaniu 

postanowienia, o którym mowa w art. 119zv § 7 pkt 2; 

3) upływu terminu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 119zw § 1; 

4) dokonania zajęcia na podstawie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na zabezpieczenie zobowiązania 

podatkowego lub należności celnej wraz z odsetkami za zwłokę lub postanowienia 

o zabezpieczeniu majątkowym wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – w części odpowiadającej 

wysokości określonej odpowiednio w zarządzeniu zabezpieczenia lub 

postanowieniu o zabezpieczeniu majątkowym. 

§ 2. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie uchylają 

blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego: 

1) w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3; 

2) w części wolnej od zajęcia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4. 

 

Art. 119zzd. 

Dokonanie przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową blokady 

rachunku podmiotu kwalifikowanego lub zmiany jej zakresu zgodnie z żądaniami Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie 
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powoduje odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej 

odrębnymi przepisami. 

 

Art. 119zze. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

upoważnić inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych 

zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej określonych w niniejszym rozdziale, 

mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań. 

 

 

Rozdział 4 

Kontrola 

 

Art. 119zzf. 

§ 1. Kontrolę wypełniania obowiązków, o których mowa w niniejszym dziale, przez 

banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, izbę rozliczeniową, banki 

zrzeszające oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową sprawuje 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza, nie rzadziej niż raz na rok, 

kontrolę wypełniania przez izbę rozliczeniową obowiązków, o których mowa 

w niniejszym dziale. 

§ 3. Kontrolę, o której mowa w § 1, przeprowadzają upoważnieni przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych lub organów podległych Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

§ 4. Kontrolę, o której mowa w § 1, przeprowadzają osoby posiadające poświadczenie 

bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych 

klauzulą „poufne”. 

§ 5. Do kontroli, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 62 ust. 1–3, 8 

i 10, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 i 17 i ust. 3 i 4, art. 72 ust. 1 pkt 1–3 i 8–11 

oraz ust. 3, art. 84 ust. 1, 2 i 4, art. 93 oraz art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.). 
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Art. 119zzg. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadza, nie rzadziej niż raz 

na 2 lata, kontrolę izby rozliczeniowej w zakresie ochrony danych osobowych przy 

wypełnianiu obowiązków, o których mowa w niniejszym dziale. 

 

 

Rozdział 5 

Kary pieniężne 

 

Art. 119zzh. 

§ 1. Bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, bank zrzeszający oraz 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, które nie dopełniają 

obowiązku przekazywania informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp, lub 

danych, o których mowa w art. 119zs § 2, przekazują je niezgodnie z posiadanymi 

informacjami, zestawieniami lub danymi, lub zatajają prawdziwe informacje, 

zestawienia lub  dane, podlegają karze pieniężnej. 

§ 2. Tej samej karze podlega bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, 

które nie dopełniają obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego, przedłużenia, zmiany zakresu lub uchylenia blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego. 

 

 

Art. 119zzi. 

Izba rozliczeniowa, która nie dopełnia obowiązku: 

1) prowadzenia STIR, 

2) ustalenia wskaźnika ryzyka, 

3) przekazania informacji o wskaźniku ryzyka, 

4) pośredniczenia w przekazaniu danych, informacji i żądań pomiędzy Szefem 

Krajowej Administracji Skarbowej a bankami oraz spółdzielczymi kasami 

oszczędnościowo-kredytowymi 

 podlega karze pieniężnej. 
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Art. 119zzj. 

§ 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 119zzh i art. 119zzi, nakłada Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 000 000 

zł. 

§ 2. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.> 

 

Art. 293. 

§ 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez 

podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w: 

1)   informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty 

inne niż wymienione w § 1; 

2)   aktach dokumentujących czynności sprawdzające; 

3)    aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej 

oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia 

skarbowe; 

4)   dokumentacji rachunkowej organu podatkowego; 

5)   informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z banków 

oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1; 

6)   informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o 

których mowa w dziale IIa; 

7)   aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 

poz. 648) [.] <;> 

<8) informacjach o wynikach analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, oraz 

innych informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale IIIB.> 

 

Art. 296. 

§ 1. Akta spraw zawierające informacje: 
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1)   pochodzące z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z 

wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 82 § 2, oraz z innych instytucji 

finansowych, 

2)   
(169)

 określone w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych 

z innymi państwami, uzyskane od obcych państw, pochodzące z banków oraz innych 

instytucji finansowych, 

3)   uzyskane w postępowaniu w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale 

IIa 

- przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych. 

[§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, po ich wykorzystaniu są wyłączane z akt sprawy i 

przechowywane w kasach pancernych, szafach pancernych lub w urządzeniach służących 

ochronie informacji niejawnych o klauzuli "poufne", którym na podstawie odrębnych 

przepisów przyznano certyfikaty lub świadectwa kwalifikacyjne. Adnotacji o wyłączeniu 

dokonuje się w aktach sprawy.] 

<§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, po ich wykorzystaniu są wyłączane z akt 

sprawy i przechowywane z zachowaniem zasad określonych dla informacji 

niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”. Adnotacji o wyłączeniu dokonuje się w aktach 

sprawy.> 

§ 3. Ponowne włączenie do akt sprawy informacji, o których mowa w § 1, następuje 

wyłącznie w przypadkach określonych w art. 297 i 297a. 

 

 

Art. 297. 

§ 1.  Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów 

skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 

1)    ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej - w toku 

postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej; 

2)    innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celno-

skarbowych - w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem 
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w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą podatkową, 

kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d; 

2a)  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

3)   sądom lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem; 

4)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu 

przed sądem administracyjnym; 

5)   Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora: 

a)  w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego, 

b)  w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym; 

6)   (uchylony); 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

[8)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

czynności kontrolnych, określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, 1948, 1955 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 60).] 

<8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do: 

a) przeprowadzenia czynności kontrolnych określonych w rozdziale 4 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

b) realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-

informacyjnych, jeżeli mają związek z wyłudzeniem skarbowym 

w rozumieniu art. 119zg pkt 9 lub przestępstwem, o którym mowa w art. 231 

lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

 na zasadach i w trybie określonych w art. 22a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.> 

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 295. 
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§ 3.  W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w 

sposób przewidziany w art. 184 § 2a. 

§ 4. Naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych 

udostępniają Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem 

kontrolnym, akta, o których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych 

w art. 182, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie 

Kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5. Naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają Państwowej Komisji Wyborczej, w 

związku z badaniem sprawozdania komitetu wyborczego, informacji, o której mowa w 

art. 34 ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924, z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 

2016 r. poz. 1157, 1948 i 2074), akta, o których mowa w § 1. 

 

 

<Art. 297c. 

Dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB, w tym zawierające dane 

stanowiące tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej udostępnia wyłącznie: 

1) organom Krajowej Administracji Skarbowej – w celu realizacji ich ustawowych 

zadań; 

2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

3) innym organom wymienionym w art. 297 – na zasadach określonych w tych 

przepisach.> 

 

 

<Art. 299e. 

Dane z akt podatkowych Szef Krajowej Administracji Skarbowej może udostępniać za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego organom, o których mowa w art. 297 § 1 i 

art. 298, jeżeli dane te znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.> 
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DZIAŁ VIII 

Przepisy karne 

 

<Art. 305p. 

§ 1. Kto, wbrew przepisom art. 119zk, art. 119zp i art. 119zq, działając w imieniu lub w 

interesie banku w rozumieniu art. 119zg pkt 1, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, banku zrzeszającego, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowej lub izby rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg pkt 3, nie przekazuje, 

przekazuje niezgodne z posiadanymi lub zataja prawdziwe: 

1) informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg 

pkt 5, 

2) informacje o łącznej kwocie obciążeń oraz łącznej kwocie uznań rachunków 

podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg pkt 5, dotyczących 

transakcji z osobami fizycznymi niebędącymi podmiotami kwalifikowanymi 

w rozumieniu art. 119zg pkt 4, 

3) dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotów 

kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg pkt 5 w zakresie transakcji innych niż 

wskazane w pkt 2, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie. 

 

 

Art. 305q. 

§ 1. Kto, działając w imieniu lub w interesie banku w rozumieniu art. 119zg pkt 1 lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, nie dopełnia obowiązku dokonania 

blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2, 

przedłużenia, zmiany zakresu lub uchylenia tej blokady, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 5. 

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie. 

 

 

Art. 305r. 

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, ujawnia lub wykorzystuje: 
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1) algorytmy, o których mowa w art. 119zn § 3, 

2) informacje o wskaźniku ryzyka, 

3) informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1, art. 119zq i art. 119zs 

§ 1, 

4) informacje objęte żądaniami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których 

mowa w art. 119zo § 9, art. 119zv § 3, art. 119zw § 3 i art. 119zz § 2, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.> 

 

Art. 306. 

§ 1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte 

tą tajemnicą ,podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

§ 2. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje 

określone w art. 182,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie następuje na wniosek 

pokrzywdzonego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876) 

 

 

<Art. 54b. 

Środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537 i …) 

nie podlegają zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego poza wyjątkami określonymi w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym.> 
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[Art. 67. 

Banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą tworzyć izby rozliczeniowe w 

formie spółek handlowych w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych 

wierzytelności wynikających z tych zleceń. Dla zabezpieczenia przeprowadzania rozrachunku 

izba może tworzyć ze środków banków fundusz gwarancyjny; środki tego funduszu nie 

podlegają egzekucji z majątku banku.] 

 

<Art. 67. 

Skarb Państwa lub banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą tworzyć 

izby rozliczeniowe w formie spółek handlowych w celu wymiany zleceń płatniczych oraz 

ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń. Udziałowcem lub 

akcjonariuszem izby rozliczeniowej może być Skarb Państwa. Dla zabezpieczenia 

przeprowadzania rozrachunku izba rozliczeniowa może tworzyć ze środków banków 

fundusz gwarancyjny; środki tego funduszu nie podlegają egzekucji z majątku banku.> 

 

 

Art. 104. 

1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje 

czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje 

wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w 

trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków, w których: 

1)   bez ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową - ze względu na istotę i 

charakter czynności bankowej lub obowiązujące przepisy - nie jest możliwe należyte 

wykonanie umowy, na podstawie której jest wykonywana ta czynność bankowa, lub 

należyte wykonanie czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem 

tej umowy; 

2)   następuje ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom lub 

przedsiębiorcom zagranicznym: 

a)  którym bank, zgodnie z art. 6a ust. 1 i art. 6b-6d, powierzył wykonywanie, stale lub 

okresowo, czynności związanych z działalnością bankową, 

b)  którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 6a ust. 7 
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c)   którym powierzono wykonywanie czynności zgodnie z art. 149 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

- w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   następuje udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową adwokatom lub radcom 

prawnym w związku ze świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku; 

4)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonywania umów sprzedaży wierzytelności zaklasyfikowanych zgodnie z 

odrębnymi przepisami do kategorii straconych; 

5)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 1, oraz związanych z nimi umów: 

a)  o nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, 

b)  ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych 

wierzytelności; 

6)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania umów, o których mowa w art. 92a ust. 3 i art. 92d, oraz związanych z nimi 

umów o: 

a)  nadanie oceny inwestycyjnej (rating) sekurytyzowanym wierzytelnościom, 

b)  obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  organizację i przeprowadzenie emisji papierów wartościowych, 

d)  ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności dłużników sekurytyzowanych 

wierzytelności; 

7)   udzielenie informacji innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom 

finansowym należącym do tego samego holdingu finansowego jest niezbędne do 

należytego wykonywania, określonych w przepisach prawa, obowiązków w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

8)   ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do wykonywania 

umów odwróconego kredytu hipotecznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

786); 

9)    udzielenie informacji objętej tajemnicą bankową przez zrzeszony bank spółdzielczy 

bankowi zrzeszającemu jest niezbędne do wykonywania czynności kontroli 
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wewnętrznej oraz czynności określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; 

10)   udzielenie informacji objętej tajemnicą bankową przez bank będący uczestnikiem 

systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, właściwemu organowi 

systemu ochrony lub innemu uczestnikowi tego systemu jest niezbędne do: 

a)  kontroli ryzyka utraty płynności oraz ryzyka niewypłacalności uczestnika systemu 

ochrony i jest dokonywane na podstawie i w granicach określonych w ustawie o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających oraz w umowie systemu ochrony, 

b)  wykonywania czynności kontroli wewnętrznej, 

c)  podjęcia przez właściwy organ systemu ochrony lub wskazanego przez niego 

uczestnika systemu ochrony działań niezbędnych do zapewnienia uczestnikowi 

objętemu obowiązkiem tajemnicy bankowej ochrony przed niewypłacalnością lub 

utratą płynności na zasadach określonych w ustawie o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz w umowie systemu 

ochrony; 

11)   udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do 

przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

[3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowanie tajemnicy bankowej wobec 

osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą 

być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, art. 106a i art. 106b, wyłącznie gdy osoba, której 

informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji 

wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Upoważnienie może być także 

wyrażone w postaci elektronicznej. W takim przypadku bank obowiązany jest do 

utrwalenia wyrażonego w ten sposób upoważnienia na informatycznym nośniku danych w 

rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4a, zachowanie tajemnicy bankowej 

wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim 

informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, art. 106a i art. 106b, 
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wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do 

przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce 

organizacyjnej. Upoważnienie może być także wyrażone w postaci elektronicznej. W 

takim przypadku bank obowiązany jest do utrwalenia wyrażonego w ten sposób 

upoważnienia na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne.> 

4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje 

czynności bankowe, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje dotyczące 

udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 ust. 4-10 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) oraz dotyczące 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy 

obowiązuje wobec stron umowy, innych osób, których dotyczą informacje, oraz osób 

trzecich. 

<4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do informacji udzielonych organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na zasadach określonych w art. 127a ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

poz. 1947, z późn. zm.) oraz do zawiadomienia, o którym mowa w art. 127a ust. 12 tej 

ustawy.> 

5. Podmioty oraz osoby w nich zatrudnione, którym, zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 1, 2 oraz 

pkt 4-6, udzielono lub ujawniono informacje objęte tajemnicą bankową, mogą 

wykorzystać te informacje wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, 2 oraz 4-6. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do adwokatów i radców prawnych, którym 

udzielono informacji objętych tajemnicą bankową w związku ze świadczeniem przez nich 

pomocy prawnej na rzecz banku. 

 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 
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1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)   stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1c)   instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części 

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1d)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 

1e)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 

92ba ust. 3; 

<1f) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o 

której mowa w art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio 

zadań i obowiązków, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa;> 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 
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którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej, 

–  określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

–  w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności 

bankowych, w celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

[e)   Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-

skarbowego w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. 

zm.) w związku z toczącą się: 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie 

działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, która jest posiadaczem rachunku,] 

<e) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-

skarbowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej: 
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– w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem 

w sprawach o przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy zawartej z bankiem, 

– w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem 

w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 

która jest posiadaczem rachunku, 

– jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców 

i uzyskania dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji 

przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego albo ich równowartości – w zakresie, o którym 

mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej,> 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524), 

g)  (uchylona), 

h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona), 

k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 
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l)   Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

la)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086), 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub 

pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, 

obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, 

postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności 

wynikających z jego ustawowych zadań, 

ła)   Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu 

do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę 

europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia 

transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych 

(Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie 

określonym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego 

nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, 



- 50 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku 

właściwej władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - 

jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym 

mowa w art. 141f ust. 3, 

r)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

229, 1089 i 1132), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), 

t)   (uchylona), 

u)   podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych 

(Dz. U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami 

bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych 

rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz 

odpowiednio ich nadawców i odbiorców, 
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--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a 

także obrotów i stanów tych rachunków, 

–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań 

wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i 

sposobu zabezpieczenia ich spłaty, 

--   depozytowych, 

--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi 

lub innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów. 

w)   krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 

280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. 

UE L 122 z 03.05.2013, str. 1), w zakresie swoich kompetencji, 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819) w 

zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad 

rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 



- 52 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1480), 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 

z)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych 

w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 

oraz z 2017 r. poz. 60, 768 i 1321); 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, organom 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1771), regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 
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1)    bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim 

informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych 

oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, 

o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne 

w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)   instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4)    instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, 

informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje 

udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 

59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 

933) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 
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4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom pożyczkowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

4i. Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania 

instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o 

nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ich otrzymania. 
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5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 

 

 

Art. 106a. 

1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana 

w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem 

skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub 

art. 299 Kodeksu karnego - bank zawiadamia o tym prokuratora, Policję albo inny 

właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

2. Prokurator, Policja albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego, który otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może żądać 

uzupełnienia informacji, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1749, z późn. zm.). 

[3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku 

bankowym środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem 

innym niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, bank 

jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym rachunku. Blokada może nastąpić 

wyłącznie do wysokości zgromadzonych na rachunku środków, co do których zachodzi 

takie podejrzenie.] 

<3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku 

bankowym środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek 

z przestępstwem skarbowym lub przestępstwem innym niż przestępstwo, o którym 

mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, bank jest uprawniony do 
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dokonania blokady środków na tym rachunku. Blokada może nastąpić wyłącznie do 

wysokości zgromadzonych na rachunku środków, co do których zachodzi takie 

podejrzenie.> 

3a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 

165a lub art. 299 Kodeksu karnego, lub wykorzystywania działalności banku w celu 

ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać 

określoną transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku bankowym na czas 

oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące, również pomimo braku zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1. W postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania 

transakcji lub blokady środków na rachunku. 

4. Blokada środków na rachunku, dokonana w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, nie 

może trwać dłużej niż 72 godziny. 

5. Niezwłocznie po dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 3, bank zawiadamia 

prokuratora. 

6. W terminie określonym w ust. 4, prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu lub 

odmowie wszczęcia postępowania, o którym niezwłocznie zawiadamia właściwy bank. 

Terminu określonego w art. 307 § 1 Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się. W 

razie wszczęcia postępowania prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać 

określoną transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 3 miesiące od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. W 

postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady 

środków na rachunku. 

7. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku 

przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 

8. Wstrzymanie transakcji lub blokada środków na rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 

miesięcy od wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 3a, lub otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie wydane postanowienie o 

zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych. 

9. W kwestiach dotyczących blokady środków na rachunku, nieuregulowanych w ustawie, 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w 

dobrej wierze obowiązków określonych w ust. 3-5. W takim przypadku, jeżeli 
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okoliczności, o których mowa w ust. 3-5, nie miały związku z przestępstwem lub 

ukrywaniem działań przestępczych, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialność za 

szkodę wynikłą z dokonania blokady środków na rachunku ponosi Skarb Państwa. 

11. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127 

i 1089) 

 

 

Art. 54. 

1. Z zastrzeżeniem art. 55-55b, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być 

ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora: 

a)  w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, 

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w 

związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od 

państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej 

Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą zawodową, 

b)  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o 

przestępstwo popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, 

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej; 

2)   sądu - w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną 

umowy, czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej, sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym; 
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[3)    organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym 

organem postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe: 

a)  przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, 

b)  popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub 

transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy 

zawodowej;] 

<3) organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe 

lub wykroczenie skarbowe: 

 przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej lub 

 popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, 

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania 

tajemnicy zawodowej, 

b) jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i 

uzyskania dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji 

przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego albo ich równowartości – w zakresie, o którym 

mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.).> 

4)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w 

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2017 r. poz. 524); 

5)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie zawartej z nim 

umowy - jeżeli jest to niezbędne do celów tego badania; 
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6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 

na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

7)    Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

7a)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 

768); 

7b)   Żandarmerii Wojskowej - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244 i 768); 

8)   komornika sądowego - w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

8a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania 

ich ustawowych zadań; 

9)   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do kontroli 

wykonywania przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty obowiązków 

określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej: 



- 60 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188, 

z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 933); 

2)   przekazywanie informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę 

prawną prowadzącą działalność maklerską w formie oddziału: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w 

skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252), zwanej dalej 

"ustawą o nadzorze uzupełniającym", 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 

2261 oraz z 2017 r. poz. 791) 

 

 

Art. 63. 

1. Nie wchodzi do masy upadłości: 

1)   mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 

1860 i 1948); 

2)   wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu; 

3)   kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły 

pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z 

umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom [.] <;> 

<4) środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady 

rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z 
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dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 

768, 935, 1428, 1537 i …).> 

2. Uchwała zgromadzenia wierzycieli może wyłączyć z masy upadłości inne składniki mienia 

upadłego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) 

 

 

Art. 96. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej 

czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie 

rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne 

może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy 

zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów 

rolnych. 

3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku 

na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą 

złożyć zgłoszenie rejestracyjne. 

3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy ustanowili przedstawiciela 

podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu 

rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku 

podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek 

podatnika potwierdza to zarejestrowanie. 

4a. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez 

konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli: 

1)   dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub 

2)   podmiot ten nie istnieje, lub 
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3)   mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub 

4)   podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego [.] <;> <lub> 

<5) z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania 

z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 

Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do 

celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg 

pkt 9 Ordynacji podatkowej.> 

4b. W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone 

przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym 

podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu 

czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako 

podatnika VAT czynnego. 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z 

uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści 

majątkowej. 

5. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży 

opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, 

obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w 

przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji 

tego zgłoszenia, w terminach: 

1)   przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione 

od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na 

podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży; 

2)   przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 

113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa; 

3)   przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym 

mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego 

zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4)   przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku 

rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej 

czynności. 
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Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności 

podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności 

naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu 

skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

7. Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca 

prawny. 

8. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie 

zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu 

podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT 

bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: 

1)   podatnik nie istnieje lub 

2)   mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub 

3)   dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub 

4)   podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji 

skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej [.] <,> <lub> 

<5) posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań 

z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 

Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do 

celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg 

pkt 9 Ordynacji podatkowej.> 

9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który: 

1)   zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub 

2)   będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie 

złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub 

3)   składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa 

w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub 

usług z kwotami podatku do odliczenia, lub 
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4)   wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały 

dokonane, lub 

5)   prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, 

aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub 

bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym 

rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej 

- z zastrzeżeniem ust. 9b-9f. 

9b. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności 

gospodarczej będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, jest on 

obowiązany przed dniem: 

1)   zawieszenia działalności gospodarczej albo 

2)   rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności 

gospodarczej 

- zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w 

którym będzie wykonywał te czynności. 

9c. W przypadku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9b, naczelnik urzędu 

skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika 

jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres wskazany w 

zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis ust. 

9a pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

9d. Przepis ust. 9a pkt 2 nie ma zastosowania, w przypadku gdy w wyniku wezwania przez 

właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że 

prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące 

deklaracje. 

9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży lub 

nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z 

wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. 

9f. Przepis ust. 9a pkt 4 nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie faktury lub 

faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika. 

9g. Podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności 

składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia 

wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem 

zawieszenia tej działalności. 
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[9h. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w 

ust. 9 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia 

rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność 

gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, 

niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.] 

<9h. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym 

mowa w ust. 9 pkt 1–4 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez 

konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że 

prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia 

deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.> 

9i. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w 

ust. 9a pkt 4, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT 

ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli podatnik wykaże, że 

prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o 

których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy 

podatnika. 

<9j. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym 

mowa w ust. 9 pkt 5, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania 

zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego 

działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, albo wyjdą 

na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.> 

10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż 

została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że 

będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, 

pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni. 

10a. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w składanych przez 6 kolejnych miesięcy 

lub 2 kolejne kwartały deklaracjach, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, podatnik 

wykazał wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku. 

10b. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli ze złożonych wyjaśnień w związku z 

okolicznościami wskazanymi w ust. 10a wynika, że brak wykazanej w deklaracjach 

sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej 

działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż 

zwolniona od podatku. 
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10c. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT 

czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik wykaże, 

że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany 

jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem 

wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku. 

11. (uchylony). 

12. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest 

obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od 

dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje 

wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 869). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana 

zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego. 

13. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, 

czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. 

Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes 

prawny w złożeniu wniosku. 

14. Na wniosek podatnika świadczącego usługi międzynarodowego przewozu drogowego, 

polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na 

terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, posiadającego siedzibę 

działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z 

którego świadczy te usługi, na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo 

zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do wydania kopii potwierdzenia 

zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego w liczbie wskazanej we 

wniosku. 

 

<Art. 96b. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykazy 

podmiotów: 



- 67 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji 

zgodnie z art. 96 ust. 4a albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu 

skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a; 

2) których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. 

2. Wykazy są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób 

umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie. 

3. Wykazy zawierają następujące dane podmiotów, o których mowa w ust. 1: 

1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko; 

2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

jeżeli taki numer został przyznany; 

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany; 

4) numer PESEL, o ile podmiot posiada; 

5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany; 

6) adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną; 

7) adres głównego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, 

w przypadku braku adresu głównego miejsca prowadzenia działalności – 

w odniesieniu do osoby fizycznej; 

8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do 

reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub 

numery PESEL; 

9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub 

numery PESEL; 

10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji 

podatkowej lub numer PESEL; 

11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz 

przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT; 

12) podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz 

przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. 

4. Wykazy w zakresie dotyczącym podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1, 

nie zawierają danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4. 

5. Podanie do publicznej wiadomości wykazów nie narusza przepisów o tajemnicy 

skarbowej. 
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6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, w przypadku przywrócenia przez naczelnika urzędu skarbowego 

rejestracji podmiotu jako podatnika VAT na podstawie art. 96 ust. 9h–9j. W tym 

przypadku podmiot zostaje umieszczony w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podmiot został umieszczony 

w wykazie.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) 

 

 

Art. 281. 

1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane 

wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną 

postępowania; 

[2)    organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym organem 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, jeżeli są 

niezbędne w toczącym się postępowaniu;] 

<2) organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o 

wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu, lub 

b) jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 

dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości – w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. 

zm.);> 
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3)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w zakresie 

danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego 

w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki określonym w 

ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 

oraz z 2016 r. poz. 677); 

4)   
(50)

 (uchylony); 

5)   
(51)

 (uchylony); 

6)   
(52)

 (uchylony); 

7)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów 

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

8a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960); 

9)   
(53)

 Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa 

albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

9a)   Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i 

w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1643); 

9b)  
(54)

 Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, 
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a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych 

w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i 768); 

10)  komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

10a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik; 

12)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli są niezbędne 

w toczącym się postępowaniu; 

13)   jedynego inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli regulacje wewnętrzne ASI 

tak stanowią, przy czym w przypadku, gdy wyłącznymi inwestorami alternatywnej spółki 

inwestycyjnej są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego 

przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny inwestor; 

14)   Krajowego Funduszu Kapitałowego, jeżeli są niezbędne do monitorowania i 

kontrolowania prawidłowości wydawania przez fundusz inwestycyjny, alternatywną 

spółkę inwestycyjną, zarządzającego ASI lub zarządzającego z państwa trzeciego 

środków pochodzących ze wsparcia udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. 

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których 

mowa w art. 191. 

3. Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne oraz alternatywne 

spółki inwestycyjne na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 
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2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396) nie narusza obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej. 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768) 

 

 

Art. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2)   sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną 

jest podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w 

zakresie informacji dotyczących tego podmiotu; 

[4)    organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym 

organem postępowaniem w sprawie o: 

a)  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

b)  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą 

zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej;] 

<4) organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o: 
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– przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową 

– w zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

– przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej 

tajemnicą zawodową – w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej; 

b) jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i 

uzyskania dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji 

przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego albo ich równowartości – w zakresie, o którym mowa w 

art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);> 

5)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w 

zakresie informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 

jednostki, określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524); 

6)    firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe podmiotu, o którym mowa w 

art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości; 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 

na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

8)    Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 
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przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, z 

późn. zm.); 

8b)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 768 

i 1321); 

8c)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086); 

9)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym 

lub egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub 

innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji 

dotyczących tego podmiotu; 

9a)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1088 i 1132), jeżeli są 

niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

10)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania 

ich ustawowych zadań; 
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11)  monitorującego aukcję - w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia 

1031/2010; 

12)  Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819), w 

zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2065) 

 

 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1)   w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania 

czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym 

także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo 

upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o 

obrotach i stanach rachunków; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art. 

9b powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   w zakresie, w jakim udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową jest 

niezbędne do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży wierzytelności; 

4)   na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5)   na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę 

Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do wykonania 

zawartej z Kasą Krajową umowy; 
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5a)  innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w 

art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o 

której mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1, lub zbiorczej informacji, o której 

mowa w art. 9fb; 

5b)  innym kasom, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której mowa w 

art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której 

mowa w art. 13d ust. 3; 

<5c) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o 

której mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 

w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, 

o których mowa w dziale IIIB ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537 i …);> 

6)   lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o 

której mowa w art. 44 ust. 7; 

7)   biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8)   adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz kasy; 

9)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10)  instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11)  za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

12)  Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

12a)  Żandarmerii Wojskowej - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 
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majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086); 

13)  na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14)  na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o 

podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a 

także innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich 

niebędących stroną postępowania; 

15)  na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

15a)  na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 

1948), w zakresie: 

a)  posiadanych przez członka kasy rachunków prowadzonych przez kasę lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez kasę, liczby tych 

rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem 

wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i 

odbiorców, 

b)  zawartych przez członka kasy umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem 

wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie 

zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty 

- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów; 

[16)  na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z prowadzoną 

sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko członkowi 

kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą;] 

<16) na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej: 
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a) w związku z prowadzoną sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe przeciwko członkowi kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą, 

lub 

b) jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców 

i uzyskania dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji 

przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego albo ich równowartości – w zakresie, o którym mowa w 

art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);> 

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

19)  na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

19a)  na żądanie Rzecznika Finansowego, w zakresie niezbędnym do realizacji przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819); 

20)  na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego 

kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do 

ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym 

tej jednostki; 

21)  na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego 

na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 
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22)  na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.); 

23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie 

sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza 

(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub 

uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 

24a)  na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 

2017 r. poz. 60, 768 i 1321); 

25)  na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089); 

26)  podmiotowi przejmującemu, instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu 

aktywami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, 

w tym użycia instrumentów przymusowej restrukturyzacji; 

27)  na żądanie Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań 

organu do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego 

procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu 

ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i 

handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom Krajowej Administracji 

Skarbowej, organom podatkowym oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 

regulują odrębne przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 
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uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 

 

 

Art. 16. 

1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność kasy i Kasy Krajowej jest 

wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z 

przestępstwem skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w 

art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - kasa lub Kasa 

Krajowa zawiadamia o tym prokuratora, Policję albo inny właściwy organ uprawniony do 

prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

2. Prokurator, Policja albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego, który otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może żądać 

uzupełnienia informacji, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1749, z późn. zm.). 

<3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku 

środki, w całości lub w części pochodzą z przestępstwa skarbowego lub przestępstwa 

innego niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub mają z nim związek, kasa jest uprawniona do 

dokonania blokady środków na tym rachunku. Blokadę można ustanowić wyłącznie 

do wysokości zgromadzonych na rachunku środków, co do których zachodzi takie 

podejrzenie. 

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa 

w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub 

wykorzystywania działalności kasy w celu ukrycia działań przestępczych lub dla 

celów mających związek z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym prokurator 

może, w drodze postanowienia, wstrzymać określoną transakcję lub dokonać 

blokady środków na rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące, 
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również pomimo braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. W postanowieniu 

określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub blokady środków na 

rachunku. 

5. Blokada środków na rachunku, dokonana w okolicznościach, o których mowa w ust. 

3, nie może trwać dłużej niż 72 godziny. 

6. Niezwłocznie po dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 3, kasa zawiadamia 

prokuratora. 

7. W terminie określonym w ust. 5 prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu 

postępowania albo o odmowie jego wszczęcia, o którym niezwłocznie zawiadamia 

właściwą kasę. Terminu określonego w art. 307 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego nie stosuje się. W razie wszczęcia postępowania 

prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać określoną transakcję lub 

dokonać blokady środków na rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 

miesiące, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. W 

postanowieniu określa się zakres, sposób i termin wstrzymania transakcji lub 

blokady środków na rachunku. 

8. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na 

rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 

9. Wstrzymanie transakcji lub blokada środków na rachunku upada, jeżeli przed 

upływem 3 miesięcy, licząc od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 4, 

lub od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, nie zostanie 

wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w 

przedmiocie dowodów rzeczowych. 

10. W sprawach dotyczących blokady środków na rachunku, nieuregulowanych 

w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego. 

11. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w 

dobrej wierze obowiązków określonych w ust. 3–6. W takim przypadku, jeżeli 

okoliczności, o których mowa w ust. 3–6, nie miały związku z przestępstwem lub 

ukrywaniem działań przestępczych, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialność za 

szkodę wynikłą z dokonania blokady środków na rachunku ponosi Skarb Państwa.> 
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Art. 28. 

1. Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od liczby dowodów na złożone 

oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu 

kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), przysługującego 

pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. 

2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1, pochodzące ze 

świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i innych 

kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1 a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 

pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292), oraz środków finansowych 

na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 

umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 

osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

<3. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady 

rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nie podlegają zajęciu na podstawie 

sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, poza wyjątkami określonymi 

w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937) 
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Art. 54. 

[1. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), wypłatę środków gwarantowanych 

zawiesza się na czas trwania blokady.] 

<1. W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) lub została 

dokonana blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg 

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

201, 648, 768, 935, 1428, 1537 i ...), wypłatę środków gwarantowanych zawiesza się 

na czas trwania blokady.> 

2. Jeżeli środki zdeponowane na rachunku zostaną uznane w całości albo w części 

prawomocnym wyrokiem sądu za przedmiot pochodzący bezpośrednio albo pośrednio z 

przestępstwa przewidzianego w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny albo za korzyść z takiego przestępstwa lub za ich równowartość, przy 

obliczaniu świadczenia z tytułu środków gwarantowanych nie uwzględnia się środków 

zdeponowanych na rachunku lub odpowiedniej ich części. Środki te nie są objęte ochroną 

gwarancyjną w części, co do której orzeczono przepadek. 

3. Sąd jest obowiązany zawiadomić Fundusz o wyroku, o którym mowa w ust. 2, dotyczącym 

podmiotu objętego systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie 

warunku gwarancji, jeżeli stał się prawomocny po dniu spełnienia warunku gwarancji. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych 

deponentom w przypadku określonym w ust. 1, 

2)   dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Funduszu o prowadzonym 

postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu, 

3)   termin i sposób wysłania zawiadomienia, 

4)   dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków 

gwarantowanych wysłana deponentowi, 

5)   termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4, 

6)   dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków gwarantowanych 

prowadzony przez Fundusz 
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- mając na uwadze konieczność zapewnienia dokonania wypłat wyłącznie uprawnionym 

deponentom. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, 

z późn. zm.) 

 

 

Art. 2. 

1. Do zadań KAS należy: 

1)   realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z 

wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne 

organy; 

2)   realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem 

i wywozem towarów; 

3)   realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej; 

4)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów 

związanych z przywozem i wywozem towarów; 

5)   zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym 

wykonywaniu obowiązków celnych; 

6)   wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie 

zabezpieczenia należności pieniężnych; 

7)   prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa 

podatkowego i celnego; 

8)   wykonywanie audytu, czynności audytowych i urzędowego sprawdzenia; 

9)   kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr KAS w zakresie zadań KAS; 

10)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej 

zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

11)  przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 
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12)  badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków 

określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich 

podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności 

kantorowej; 

<12a) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu art. 

119zg pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428, 1537 i …), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, 

i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z 

wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej 

oraz nadzór nad wykonywaniem przez izbę rozliczeniową w rozumieniu art. 

119zg pkt 3 Ordynacji podatkowej obowiązków, o których mowa w dziale IIIB 

Ordynacji podatkowej;> 

13)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców; 

14)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z 

naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub 

ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii 

Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i 

wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę 

Celno-Skarbową; 

[15)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w art. 258, art. 

270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a oraz w art. 286 § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 

r. poz. 244 i 768), zwanej dalej "Kodeksem karnym", w związku z którymi nastąpiło 

uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, 

zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione 

przez KAS;] 

<15) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych 

w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 

oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1137, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, w związku z którymi 

nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności 
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publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, 

jeżeli zostały ujawnione przez KAS;> 

16)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w: 

a)  art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych, 

b)  art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, 

c)  art. 190, art. 222, art. 223 i art. 226 Kodeksu karnego, skierowanych przeciwko 

osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS albo 

funkcjonariuszom podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich 

pełnieniem 

-      oraz zapobieganie tym przestępstwom i ściganie ich sprawców; 

16a)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708); 

16a)   ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z 

przestępstwami, o których mowa w pkt 13-16 albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 

września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.), 

zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym"; 

17)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej 

regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw 

członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT) oraz 

prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT; 

18)  wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z 

zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia 

ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę 

konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego i 

środków polityki handlowej; 

19)  współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 
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20)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. [Kontrolę celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonywaną w 

oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, art. 54 ust. 2 pkt 1 i 6-8, art. 62 ust. 5 pkt 

1 lit. a-c, e i f oraz w art. 64 ust. 2, czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 

ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 

1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, oraz:] 

<Kontrolę celno-skarbową w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, 

wykonywaną w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, art. 54 ust. 2 pkt 1 i 

6–8, art. 62 ust. 5 pkt 1 lit. a–c, e i f oraz art. 64 ust. 2, czynności, o których mowa w 

art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 

127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, 

oraz:> 

1)   wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z 

przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych, 

2)   obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów 

związanych z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-

skarbowych, 

3)   zadania wynikające z zakazu obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu 

paliw stałych niespełniających wymagań określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1928), 

4)   
(4)

 zadania określone w ust. 1 pkt 14-16a oraz w art. 14 ust. 1 pkt 19 i art. 33 ust. 1 pkt 

15 

-    wykonują wyłącznie funkcjonariusze. 

<2a. Zadania określone w ust. 1 pkt 1416a wykonują również funkcjonariusze 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej oddelegowani na podstawie odrębnych 

przepisów do wykonywania zadań służbowych w jednostkach organizacyjnych 

KAS.> 
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3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 14-16 organy KAS prowadzą postępowania 

przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749), zwanej dalej "Kodeksem 

postępowania karnego", albo ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713). 

 

 

Art. 14. 

1. Do zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy: 

1)   nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb 

administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów 

celno-skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, zwanej dalej "Szkołą", 

dyrektora Centrum Informatyki KAS, zwanego dalej "Centrum", oraz dyrektorów 

właściwych w sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej "komórkami 

organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra"; 

2)   kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS; 

3)   realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS; 

[4)   nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113-

117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 

1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133;] 

<4) nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 

113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 

127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 

133;> 

5)   
(5)

 rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

<5a) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków w rozumieniu 

art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi 

w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej;> 

6)   
(6)

 realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15-16a; 
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7)   wykonywanie kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości i prawdziwości 

składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

8)   przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

9)   koordynowanie kontroli celno-skarbowych wykonywanych przez naczelników 

urzędów celno-skarbowych; 

10)  audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

11)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami międzynarodowymi; 

12)  wykonywanie zadań centralnej jednostki koordynującej w rozumieniu Konwencji 

sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 

wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w 

Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31); 

13)  wykonywanie funkcji specjalnej jednostki w rozumieniu art. 85 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 

oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 

2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 549), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013"; 

14)  wykonywanie funkcji instytucji audytowej w rozumieniu art. 123 ust. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 320), art. 31 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1), art. 25 
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ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy 

policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 

(Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 112) oraz art. 20 ust. 2 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego 

przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej 

finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz. Urz. UE L 244 z 

19.08.2014, str. 12); 

15)  wykonywanie funkcji jednostki certyfikującej w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 

(UE) nr 1306/2013; 

16)  wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 

20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do 

Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1); 

17)  wykonywanie zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 1850/2015 z dnia 13 października 2015 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Dz. 

Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 1); 

18)  wykonywanie zadań wynikających z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 

dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 

Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz. 

Urz. UE L 248/1 z 18.09.2013, str. 1); 

19)  zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach także 

innym osobom, organom i instytucjom państwowym; 

20)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej 

zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

21)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 
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2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

dyrektorów izb administracji skarbowej. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego 

wykonywania zadań, w szczególności nadzoru nad działalnością dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów 

skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Szkoły, dyrektora 

Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra oraz 

kształtowania polityki kadrowej i szkoleniowej w KAS, może wydawać zarządzenia. 

 

 

Art. 25. 

1. Do zadań dyrektora izby administracji skarbowej należy: 

[1)   nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów 

celno-skarbowych, z wyłączeniem zastrzeżonego dla Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej nadzoru nad czynnościami, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-

17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, 

art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133;] 

<1) nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników 

urzędów celno-skarbowych, z wyłączeniem zastrzeżonego dla Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej nadzoru nad czynnościami, o których mowa w art. 

113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 

127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 

133;> 

2)   rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do 

naczelników urzędów skarbowych lub naczelników urzędów celno-skarbowych, z 

wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 83 ust. 1; 

3)   rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach; 

4)   wykonywanie czynności audytowych; 

5)   wykonywanie audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2-6; 

6)   ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie 

prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych; 
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7)   prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa 

podatkowego i celnego, w tym zapobiegającej nieprawidłowemu wypełnianiu 

obowiązków podatkowych i celnych; 

8)   wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących 

INTRASTAT oraz EXTRASTAT, a także prowadzenie postępowań w zakresie 

INTRASTAT; 

9)   realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie administracji skarbowej; 

10)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej 

zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka; 

11)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby 

administracji skarbowej. 

3. Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

 

 

Art. 33. 

1. Do zadań naczelnika urzędu celno-skarbowego należy: 

1)   wykonywanie kontroli celno-skarbowej, z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 

54 ust. 2 pkt 9; 

2)   ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz 

innych należności na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach, o których mowa w art. 83 ust. 1; 

4)   prowadzenie urzędowego sprawdzenia; 

5)   obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności 

przewidzianych przepisami prawa celnego; 

6)   wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z 

przywozem i wywozem towarów; 

7)   prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawach celnych przewidzianych 

przepisami prawa celnego oraz w sprawach podatkowych związanych z przywozem 

lub wywozem towarów; 



- 92 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

9)   rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie 

ich sprawców; 

10)  rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń określonych w: 

a)  art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506), 

b)  art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 666 i 1333), 

ba)  
(12) art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086),

 

c)  art. 183 § 2 i 4-6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 Kodeksu 

karnego, 

d)  art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do 

ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 

da)  
(13) art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 1086),
 

e)  art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615), 

f)  art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a 

także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228), 

g)  art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego 

oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 103 i 1893), 

h)  art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330 i 

1887), 

i)  art. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, oraz art. 131 

pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), 
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j)  art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437), 

k)  art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822), 

l)  art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669) 

-      oraz zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom, a także ściganie ich 

sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową; 

11)  
(14)

 realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 i 16a; 

[12)  wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 120 

ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 2 i 5 i art. 133;] 

<12) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–

17, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 

128 ust. 1, art. 131 ust. 2 i 5 i art. 133;> 

13)  współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych, celnych i finansowych z 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych 

przepisami prawa międzynarodowego; 

14)  prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy 

ryzyka dotyczącej zjawisk występujących w obszarze jego właściwości; 

15)  zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach także 

innym osobom, organom i instytucjom państwowym; 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu celno-

skarbowego. 

 

 

Art. 35. 

1. Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego 

Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, zwanego 

dalej "CRDP". 

2. Administratorem danych zawartych w CRDP jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 
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3. CRDP służy do: 

1)   gromadzenia oraz przetwarzania danych wynikających z: 

a)  deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, 

b)  decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami 

wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego, 

c)  tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu 

skarbowego w celu realizacji jego zadań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4, 

<ca) wyników analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1 Ordynacji 

podatkowej, a także danych oraz dokumentów z nimi związanych, o których 

mowa w dziale IIIB Ordynacji podatkowej,> 

d)  innych dokumentów przekazanych organom KAS w celu realizacji zadań ustawowych; 

2)   przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników. 

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor 

izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-

skarbowego wprowadzają do CRDP dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 

3 pkt 1. 

 

 

Art. 45. 

1. Organy KAS, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 1, 2, 6 i 8, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, od osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpośredni 

wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych, 

oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a także występować do tych podmiotów o 

udostępnienie dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, także bez 

wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. 

2. Organ KAS nie może żądać dokumentów i informacji, do których ma dostęp. 

3. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane nieodpłatnie na 

podstawie postanowienia organu KAS, w terminie i formie określonych przez ten organ. 

Termin ten powinien uwzględniać zakres żądanych informacji oraz stopień ich 
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skomplikowania. W uzasadnieniu postanowienia należy wskazać okoliczności, z których 

wynika konieczność pozyskania żądanych informacji. 

4. Naczelnicy urzędów celno-skarbowych mogą wykonywać czynności, o których mowa w 

ust. 1, także poza terytorialnym zasięgiem ich działania. 

5. Obowiązek udostępnienia dokumentów i informacji, o którym mowa w ust. 1, dotyczy 

również dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579). 

[6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie. W zakresie 

nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją 

podatkową".] 

<6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie. W zakresie 

nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.> 

7. Organ KAS może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł na 

podmiot, który, pomimo prawidłowego wezwania, w wyznaczonym terminie nie 

udostępnił dokumentów lub nie udzielił informacji, o których mowa w ust. 1 i 5, lub 

udzielił ich w niepełnym zakresie. [W zakresie nieuregulowanym przepisy działu IV 

rozdziału 22 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.] <W zakresie 

nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.> 

 

 

Art. 113. 

1.  [W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 13-16a i art. 14 ust. 1 

pkt 7, oraz ścigania przestępstw na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych 

właściwe organy KAS, na potrzeby realizacji czynności określonych w niniejszym 

przepisie, w art. 114-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-

126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5, z zachowaniem ograniczeń 

wynikających z art. 114-126 i art. 127 ust. 1-5, mogą uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i 

wykorzystywać:] 

<W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 13–16a i art. 14 

ust. 1 pkt 7, oraz ścigania przestępstw na podstawie ratyfikowanych umów 

międzynarodowych właściwe organy KAS, na potrzeby realizacji czynności 
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określonych w niniejszym przepisie, w art. 114–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 

ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, 

art. 128 ust. 1 oraz art. 131 ust. 1, 2 i 5, z zachowaniem ograniczeń wynikających z 

art. 114–126, art. 127 ust. 1–5 i art. 127a ust. 1–12, mogą uzyskiwać, gromadzić, 

przetwarzać i wykorzystywać:> 

1)   informacje zawierające dane osobowe, 

2)   dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 oraz w art. 115 ust. 1, 

3)   informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych 

- podmiotów podlegających kontroli oraz podmiotów, co do których zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego lub 

posiadania mienia zagrożonego przepadkiem. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, w tym umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz 

utrwalanie śladów i dowodów w sposób niejawny. 

[3. Czynności, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają wyłącznie funkcjonariusze pełniący 

służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych: 

1)   urzędu obsługującego ministra, 

2)   urzędu celno-skarbowego 

-   zwani dalej "funkcjonariuszami wykonującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze".] 

<3. Czynności, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają wyłącznie: 

1) funkcjonariusze pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych 

urzędu obsługującego ministra albo urzędu celno-skarbowego, 

2) funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 ust. 2a, oddelegowani do wykonywania 

zadań służbowych w komórkach, o których mowa w pkt 1 

– zwani dalej „funkcjonariuszami wykonującymi czynności operacyjno-

rozpoznawcze”.> 

 

 

Art. 122. 

1.[ Dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, oraz materiały uzyskane w trybie 

art. 113 ust. 1, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 3, art. 119 ust. 1 i 2 oraz art. 120 ust. 1, 

które:]  
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<Dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, oraz materiały uzyskane w 

trybie art. 113 ust. 1, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 3, art. 119 ust. 1 i 2, art. 120 ust. 

1 oraz art. 127a ust. 1 i 2, które:> 

[1)   zawierają informacje mające znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, postępowania 

podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania w sprawach o 

przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14-16, są 

przekazywane właściwemu miejscowo organowi KAS;] 

<1) zawierają informacje mające znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, 

postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania 

w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 14–16, a także dla ujawniania i odzyskiwania mienia zagrożonego 

przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13–

16 albo art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, są przekazywane właściwemu 

miejscowo organowi KAS;> 

<1a.  Dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, oraz materiały 

uzyskane w trybie art. 113 ust. 1, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 3, art. 119 ust. 1 i 

2, art. 120 ust. 1 oraz art. 127a ust. 1 i 2 mogą być wykorzystywane w celu 

wykonywania zadania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5a.> 

2)   zawierają dowody pozwalające na wszczęcie postępowania albo mające znaczenie dla 

postępowania w sprawie o przestępstwo inne niż określone w pkt 1, odpowiednio Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnik urzędu celno-skarbowego 

przekazuje Prokuratorowi Generalnemu albo prokuratorowi okręgowemu właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

2. W przypadku gdy materiały uzyskane w toku kontroli operacyjnej: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i 

protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie po 

otrzymaniu materiałów kieruje je do Sądu, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnice 

związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 

Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 180 

§ 3 Kodeksu postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o 

których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

4. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe materiałów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, gdy 

jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być 

ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne zniszczenie 

materiałów, których wykorzystanie w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

jest niedopuszczalne. 

5. Na postanowienie Sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu w 

sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe materiałów, o których mowa w ust. 2 

pkt 2, Prokuratorowi Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia przepisy Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

6. W postępowaniu przed Sądem, w odniesieniu do materiałów zgromadzonych podczas 

stosowania kontroli operacyjnej oraz niejawnego nadzorowania wytwarzania, 

przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi, przepis 

art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

 

 

[Art. 123. 

1. Dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, oraz materiały uzyskane na 

podstawie art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 3, art. 119 ust. 1 i 2 oraz art. 120 ust. 1, 

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemające znaczenia dla kontroli celno-

skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub 
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postępowania w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także materiały 

uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej, o których mowa w art. 122 ust. 4, których 

zniszczenie zarządził Sąd, podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu 

zniszczeniu. 

2. Zniszczenie, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem materiałów, których zniszczenie zarządza 

Sąd, zarządza: 

1)   w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, oraz 

materiałów uzyskanych na podstawie art. 117 ust. 1 i art. 120 ust. 1 - odpowiednio 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnik urzędu celno-skarbowego; 

2)   w odniesieniu do materiałów uzyskanych na podstawie art. 118 ust. 1 i 3 oraz art. 119 

ust. 1 i 2 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych na 

podstawie art. 118 ust. 1 i 3, art. 119 ust. 1 i 2 i art. 120 ust. 1, a także materiałów 

uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, o których mowa w art. 122 ust. 4, których 

zniszczenie zarządził Sąd, odpowiednio Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo 

naczelnik urzędu celno-skarbowego niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego 

albo prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę naczelnika urzędu 

celno-skarbowego.] 

 

 

<Art. 123. 

1. Dane, o których mowa w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, oraz materiały uzyskane na 

podstawie art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 3, art. 119 ust. 1 i 2, art. 120 ust. 1 oraz art. 

127a ust. 1 i 2, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w 

sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemające znaczenia dla 

kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach 

celnych, postępowania w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub 

dla ujawniania i odzyskiwania mienia zagrożonego przepadkiem w związku z 

przestępstwami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13–16 albo art. 33 § 2 Kodeksu 

karnego skarbowego, a także materiały uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej, o 

których mowa w art. 122 ust. 4, których zniszczenie zarządził Sąd, podlegają 

niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 
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2. Zniszczenie, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem materiałów, których zniszczenie 

zarządza Sąd, zarządza: 

1) w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, oraz 

materiałów uzyskanych na podstawie art. 117 ust. 1, art. 120 ust. 1 i art. 127a ust. 

1 i 2 – odpowiednio Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnik 

urzędu celno-skarbowego; 

2) w odniesieniu do materiałów uzyskanych na podstawie art. 118 ust. 1 i 3 oraz 

art. 119 ust. 1 i 2 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych 

na podstawie art. 118 ust. 1 i 3, art. 119 ust. 1 i 2, art. 120 ust. 1 i art. 127a ust. 1 i 2, a 

także materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, o których mowa w art. 

122 ust. 4, których zniszczenie zarządził Sąd, odpowiednio Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej albo naczelnik urzędu celno-skarbowego niezwłocznie 

informuje Prokuratora Generalnego albo prokuratora okręgowego właściwego ze 

względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego.> 

 

 

<Art. 127a. 

1. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom skarbowym, 

przestępstwom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14–16, lub przestępstwom 

ściganym na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, lub ich wykrycia, 

ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów ich popełnienia, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących 

z tych przestępstw albo ich równowartości, oraz wykonania zadań, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 16a, Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik 

urzędu celno-skarbowego mogą korzystać z przetwarzanych przez banki informacji 

stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek 

papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub 

innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności 

z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie 

umowy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do: 

1) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
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2) instytucji rynku towarów giełdowych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127 

i 1089); 

3) zakładów ubezpieczeń; 

4) funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych; 

5) podmiotów wykonujących działalność w zakresie obrotu papierami 

wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1768). 

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie 

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego przez sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5) wskazanie podmiotu obowiązanego do udostępnienia informacji i danych; 

6) rodzaj i zakres informacji i danych. 

5. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, o którym mowa w ust. 3, w drodze postanowienia, 

wyraża zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu, 

określając ich rodzaj, zakres oraz podmiot obowiązany do ich udostępnienia, albo 

odmawia udzielenia zgody na udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 118 ust. 

9 stosuje się odpowiednio. 

6. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 5, organowi KAS, który wystąpił z 

wnioskiem, przysługuje zażalenie. 

7. W przypadku wyrażenia przez sąd, o którym mowa w ust. 3, zgody na udostępnienie 

informacji oraz danych organ KAS, który wystąpił z wnioskiem, informuje pisemnie 

podmiot obowiązany do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie 

informacji i danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i 

dane dotyczą, oraz osobie funkcjonariusza wykonującego czynności operacyjno-

rozpoznawcze upoważnionego do ich odbioru. 
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8. W terminie 120 dni, licząc od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa 

w ust. 1, organ KAS, który wystąpił z wnioskiem, informuje podmiot, którego 

informacje i dane dotyczą, o postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na 

udostępnienie informacji i danych. 

9. Sąd, o którym mowa w ust. 3, na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

odpowiednio Prokuratora Generalnego albo prokuratora okręgowego, może 

odroczyć, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, obowiązek, o którym mowa 

w ust. 8, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, którego 

informacje i dane dotyczą, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności 

operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 118 ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

10. Sąd, o którym mowa w ust. 3, może przedłużać odroczenie obowiązku, o którym 

mowa w ust. 8, na dalszy czas oznaczony. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 8 lub 9, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, kontrola celno-skarbowa, postępowanie podatkowe lub 

postępowanie w sprawach celnych, podmiot, którego informacje i dane dotyczą, jest 

powiadamiany o postanowieniu sądu o udostępnieniu informacji i danych przez 

prokuratora lub organ KAS odpowiednio przed zamknięciem postępowania 

przygotowawczego, niezwłocznie po jego umorzeniu, po zakończeniu kontroli celno-

skarbowej, jej przekształceniu w postępowanie podatkowe, przed zakończeniem 

postępowania podatkowego lub postępowania w sprawach celnych albo niezwłocznie 

po ich umorzeniu. 

12. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do 

wszczęcia postępowania przygotowawczego, postępowania podatkowego, 

postępowania w sprawach celnych lub kontroli celno-skarbowej, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej lub naczelnik urzędu celno-skarbowego niezwłocznie 

pisemnie zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory dokumentów stosowanych przy przetwarzaniu danych i informacji, o których 

mowa ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę zróżnicowania ich treści w zależności od 

zakresu spraw, których dotyczą.> 
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[Art. 129. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację 

o działalności określonej w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-

6, art. 122 i art. 123.] 

 

 

 

 

<Art. 129. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi 

informację o działalności określonej w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, 

art. 120 ust. 1–6, art. 122, art. 123 i art. 127a ust. 1, 2 i 5–12.> 

 

 

 

Art. 132. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może upoważnić Zastępcę Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej do: 

[1)   składania wniosków, o których mowa w art. 118 ust. 1, 3, 6 i 7, lub do zarządzenia 

kontroli operacyjnej w trybie określonym w art. 118 ust. 3;] 

<1) składania wniosków, o których mowa w art. 118 ust. 1, 3, 6 i 7 oraz w art. 127a 

ust. 3 i 9, lub do zarządzenia kontroli operacyjnej w trybie określonym w art. 118 

ust. 3;> 

2)   zarządzania czynności, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 i art. 120 ust. 1; 

[3)   wykonywania innych czynności związanych z realizacją uprawnień określonych w 

art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 

127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1 i art. 131 ust. 1, 2 i 5.] 

<3) wykonywania innych czynności związanych z realizacją uprawnień określonych 

w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–

126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1 i art. 131 ust. 1, 2 i 

5.> 
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Art. 148. 

1. Osobie zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS oraz funkcjonariuszowi przysługują 

odpowiednio do wynagrodzenia albo uposażenia: 

1)   dodatek kontrolerski w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego albo 

uposażenia zasadniczego za wykonywanie: 

a)  kontroli podatkowej, 

b)  kontroli celno-skarbowej, z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 9, 

c)  kontroli, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615), 

d)  audytu, 

[e)  czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 

120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 

133;] 

<e) czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, 

art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 

ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ust. 1 pkt 1–5;> 

2)   dodatek kontrolerski w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego albo 

uposażenia zasadniczego dla kierownika komórki organizacyjnej, wykonującej 

kontrolę, audyt lub czynności, o których mowa w pkt 1, który dokonuje osobiście 

czynności w tym zakresie, opracowuje lub weryfikuje dokumentację prowadzonych 

kontroli, audytu oraz czynności, o których mowa w pkt 1, w wymiarze co najmniej 

20% czasu pracy albo służby; 

3)   dodatek orzeczniczy w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego osoby 

zatrudnionej w jednostce organizacyjnej KAS albo uposażenia zasadniczego 

funkcjonariusza na stanowisku radcy skarbowego za wykonywanie czynności organu, 

o których mowa w art. 13 § 2c Ordynacji podatkowej. 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

stawki dodatku kontrolerskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, warunki i tryb 

przyznawania, wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku kontrolerskiego, 

uwzględniając potrzebę zwiększenia skuteczności kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej, kontroli, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z wyłączeniem kontroli, 

o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 9, audytu lub czynności, o których mowa w art. 113-
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117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, 

art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, przez zapewnienie motywacji do ich 

sprawnego wykonywania.] 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

stawki dodatku kontrolerskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, warunki i tryb 

przyznawania, wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku kontrolerskiego, 

uwzględniając potrzebę zwiększenia skuteczności kontroli podatkowej, kontroli 

celno-skarbowej, kontroli, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, audytu lub 

czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 

120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, 

art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, przez zapewnienie motywacji do ich sprawnego 

wykonywania.> 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

stawki dodatku orzeczniczego, warunki i tryb przyznawania dodatku orzeczniczego, 

wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku orzeczniczego, uwzględniając potrzebę 

zwiększenia skuteczności postępowań przez zapewnienie motywacji osób zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy do rzetelnego i sprawnego 

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

 

 

Art. 151. 

1. Funkcjonariuszem może być osoba: 

1)   będąca obywatelem polskim; 

2)   korzystająca z pełni praw publicznych; 

3)   która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4)   posiadająca co najmniej średnie wykształcenie; 

5)   ciesząca się nieposzlakowaną opinią; 

6)   której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku. 

2.[ Funkcjonariuszem wykonującym czynności, o których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 

1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, 

art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, może być osoba, która dodatkowo:] 
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<Funkcjonariuszem wykonującym czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 

ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a 

ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, może być osoba, która 

dodatkowo:> 

1)   posiada wyłącznie obywatelstwo polskie; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach 

uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się 

podporządkować; 

4)   daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

 

 

 

Art. 152. 

1. Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej stanowi 

informację publiczną. 

[2. Informacje o wolnych stanowiskach w Służbie Celno-Skarbowej, na których są 

wykonywane czynności określone w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 

120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, 

oraz o kandydatach zgłaszających się na te stanowiska, a także o nawiązaniu stosunku 

służbowego w wyniku naboru nie podlegają upowszechnianiu i udostępnianiu.] 

<2. Informacje o wolnych stanowiskach w Służbie Celno-Skarbowej, na których są 

wykonywane czynności określone w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–

10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 

ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, oraz o kandydatach zgłaszających się na te 

stanowiska, a także o nawiązaniu stosunku służbowego w wyniku naboru, nie 

podlegają upowszechnianiu i udostępnianiu.> 
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Art. 153. 

1. Przyjęcie kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej następuje po przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się: 

1)   złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także 

dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz 

zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu; 

2)   test wiedzy; 

3)   rozmowa kwalifikacyjna; 

4)   test sprawności fizycznej; 

5)   test psychologiczny i kompetencyjny do służby w Służbie Celno-Skarbowej; 

6)   ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej; 

7)   sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych 

w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby; 

8)   przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych. 

[2. W przypadku kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej w komórce, w której są 

wykonywane czynności określone w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 

120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, 

postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkowo badanie psychofizjologiczne.] 

<2. W przypadku kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej w komórce, w której 

są wykonywane czynności określone w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 

1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 

128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 

dodatkowo badanie psychofizjologiczne.> 

3. Zdolność fizyczną i psychiczną, o której mowa w ust. 1 pkt 6, ustalają komisje lekarskie 

podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o których mowa w art. 207 ust. 

1. 

[4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Krajowej Administracji Skarbowej może 

zwolnić kandydata do służby z testu sprawności fizycznej. 

5. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego stanowią informację publiczną w 

zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o postępowaniu 

kwalifikacyjnym. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do 

służby w Służbie Celno-Skarbowej w komórkach, w których są wykonywane czynności 
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określone w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-

126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, nie podlegają 

upowszechnianiu i udostępnianiu.] 

<4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w przypadkach uzasadnionych potrzebami 

służby lub kwalifikacjami kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej może 

zwolnić kandydata z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 

1 pkt 2–6 lub ust. 2. 

5. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego stanowią informację publiczną 

w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o postępowaniu 

kwalifikacyjnym. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydatów 

do służby w Służbie Celno-Skarbowej w komórkach, w których są wykonywane 

czynności określone w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 

1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 

ust. 1, 2 i 5 i art. 133, nie podlegają upowszechnianiu ani udostępnianiu.> 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1, i sposób podawania 

ich do wiadomości; 

2)   kryteria i szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie 

Celno-Skarbowej oraz zakres tematyczny testu wiedzy; 

3)   zakres testu sprawności fizycznej; 

4)   wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

7. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych uwzględni powszechność dostępu do informacji, zakres zadań 

wykonywanych na poszczególnych stanowiskach służbowych i wymagań związanych z 

tymi stanowiskami oraz potrzebę ujednolicenia formularzy stosowanych w trakcie 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 

Art. 163. 

[1. Funkcjonariusza można, za jego pisemną zgodą, oddelegować do wykonywania pracy 

poza Służbą Celno-Skarbową.] 

<1. Funkcjonariusza można, za jego pisemną zgodą, oddelegować do wykonywania 

pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową.> 
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2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki i tryb oddelegowania, przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń 

przysługujących funkcjonariuszowi w czasie oddelegowania, 

2)   tryb postępowania w przypadku zmiany warunków oddelegowania, w tym w zakresie 

ustalania i wypłaty uposażenia oraz prawa do urlopu, 

3)   tryb odwołania funkcjonariusza z oddelegowania, 

4)   podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o oddelegowanie 

funkcjonariusza 

-   uwzględniając charakter zadań wykonywanych poza Służbą Celno-Skarbową, do 

wykonywania których funkcjonariusz może być oddelegowany. 

 

 

 

Art. 176. 

[1. Do służby w Służbie Celno-Skarbowej może być na własną prośbę przeniesiony 

funkcjonariusz Policji albo Straży Granicznej, jeżeli ma on szczególne kwalifikacje do jej 

pełnienia. 

2. Do służby w Służbie Celno-Skarbowej przenosi minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, za zgodą 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu odpowiednio z 

Komendantem Głównym Policji albo Komendantem Głównym Straży Granicznej. 

3. Funkcjonariusz przeniesiony do służby w Służbie Celno-Skarbowej nabywa uprawnienia 

określone w ustawie, z uwzględnieniem stażu służby w Policji lub w Straży Granicznej. 

4. Przeniesienie funkcjonariusza w trybie, o którym mowa w ust. 1, może być poprzedzone 

przeprowadzeniem czynności, o których mowa w art. 153, w celu potwierdzenia jego 

przydatności i szczególnych kwalifikacji do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.] 

<1. Do służby w Służbie Celno-Skarbowej może być na własną prośbę przeniesiony 

funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej, jeżeli ma on kwalifikacje 

szczególnie przydatne do jej pełnienia. 

2. Do służby w Służbie Celno-Skarbowej przenosi minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, za zgodą: 
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1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu odpowiednio z 

Komendantem Głównym Policji albo Komendantem Głównym Straży 

Granicznej  w przypadku funkcjonariusza Policji albo funkcjonariusza Straży 

Granicznej; 

2) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  w przypadku funkcjonariusza 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

3) Szefa Agencji Wywiadu  w przypadku funkcjonariusza Agencji Wywiadu; 

4) Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu odpowiednio z Szefem Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefem Służby Wywiadu Wojskowego  

w przypadku funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo 

funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego; 

5) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego  w przypadku funkcjonariusza 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

3. Funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej przeniesiony do służby w Służbie 

Celno-Skarbowej nabywa uprawnienia określone w ustawie, z uwzględnieniem 

dotychczasowego stażu służby. 

4. Przeniesienie funkcjonariusza w trybie, o którym mowa w ust. 1, może być 

poprzedzone przeprowadzeniem czynności, o których mowa w art. 153, w celu 

potwierdzenia jego kwalifikacji szczególnie przydatnych do pełnienia służby w 

Służbie Celno-Skarbowej.> 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb przenoszenia funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, do służby 

w Służbie Celno-Skarbowej, 

2)   równorzędność okresów służby, stażu i kwalifikacji zawodowych uzyskanych w 

dotychczasowych jednostkach, 

3)   rodzaje kwalifikacji, które mogą zostać uznane za szczególnie przydatne w Służbie 

Celno-Skarbowej 

-   mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego przeniesienia pomiędzy służbami 

oraz przydatność funkcjonariuszy do służby w Służbie Celno-Skarbowej. 
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Art. 177. 

[1. W celu sprawdzenia przydatności do służby na danym stanowisku badaniu 

psychofizjologicznemu, testowi sprawności fizycznej oraz badaniu psychologicznemu 

może zostać poddany, na wniosek lub z urzędu, funkcjonariusz wykonujący czynności, o 

których mowa w art. 113-117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 

122-126, art. 127 ust. 1-5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, oraz 

funkcjonariusz przewidziany do wykonywania tych czynności.] 

<1. W celu sprawdzenia przydatności do służby na danym stanowisku badaniu 

psychofizjologicznemu, testowi sprawności fizycznej oraz badaniu psychologicznemu 

może zostać poddany, na wniosek lub z urzędu, funkcjonariusz wykonujący 

czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 

120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 612, art. 128 ust. 1, 

art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, oraz funkcjonariusz przewidziany do wykonywania 

tych czynności.> 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres, warunki i tryb przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu 

sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego, 

2)   terminy przeprowadzania badań i testów, w przypadku gdy badania lub testy mają 

charakter okresowy, 

3)   jednostki właściwe do przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu 

sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego 

-   uwzględniając rodzaj i charakter zadań wykonywanych na określonych stanowiskach 

oraz metodykę przeprowadzania badań i testów, w zależności od celu badania lub 

testu. 

 

 

[Art. 198. 

1. Funkcjonariusza Policji albo Straży Granicznej przyjmowanego do służby mianuje się na 

stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej równorzędny z posiadanym stopniem 

służbowym, jeżeli osoba ta ma kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do 

pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. 
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2. Mianowanie funkcjonariusza Policji albo Straży Granicznej na stopień służbowy w Służbie 

Celno-Skarbowej może być uzależnione od odbycia szkolenia wymaganego do 

mianowania na dany stopień służbowy. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o 

których mowa w ust. 1, uwzględniając równorzędność okresów służby i stażu oraz 

uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z kwalifikacjami w 

Służbie Celno-Skarbowej.] 

 

 

<Art. 198. 

1. Funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Straży 

Granicznej przyjmowanego do służby mianuje się na stopień służbowy w Służbie 

Celno-Skarbowej równorzędny z posiadanym stopniem służbowym. Mianowanie 

może być uzależnione od odbycia szkolenia wymaganego do mianowania na dany 

stopień służbowy. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których 

mowa w ust. 1, uwzględniając równorzędność okresów służby i stażu oraz 

kwalifikacji zawodowych uzyskanych w dotychczasowych jednostkach z 

kwalifikacjami wymaganymi w Służbie Celno-Skarbowej.> 

 

 

 

Art. 203. 

[1. Funkcjonariusz w czasie pełnienia służby w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego 

obsługującym przejście graniczne albo wykonujący czynności, o których mowa w art. 113-

117, art. 118 ust. 1-17, art. 119 ust. 1-10, art. 120 ust. 1-6, art. 122-126, art. 127 ust. 1-5, 

art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133, nie może posiadać ani korzystać z 

prywatnych przenośnych urządzeń służących do komunikacji elektronicznej, które 

umożliwiają indywidualne porozumiewanie się na odległość, z wyjątkiem urządzeń, 

których posiadanie funkcjonariusz zgłosił przed każdym rozpoczęciem służby zgodnie z 
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obowiązującym go rozkładem czasu służby, podając równocześnie dane identyfikujące to 

urządzenie.] 

<1. Funkcjonariusz w czasie pełnienia służby w oddziale celnym urzędu celno-

skarbowego obsługującym przejście graniczne albo wykonujący czynności, o których 

mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–

126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i 

art. 133, nie może posiadać ani korzystać z prywatnych przenośnych urządzeń 

służących do komunikacji elektronicznej, które umożliwiają indywidualne 

porozumiewanie się na odległość, z wyjątkiem urządzeń, których posiadanie 

funkcjonariusz zgłosił przed każdym rozpoczęciem służby zgodnie z obowiązującym 

go rozkładem czasu służby, podając równocześnie dane identyfikujące to 

urządzenie.> 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres danych identyfikujących urządzenie, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze 

zapewnienie możliwości ustalenia funkcjonariusza zgłaszającego urządzenie. 


