
Projekt z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

U S T A W A

z dnia ……………….. 2022 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 859) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53:

a) po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu:

„§ 38a. Niefinansowy organ postępowania mandatowego jest to:

1) Inspekcja Handlowa; 

2) straż gminna.”,

b) po § 39a dodaje się § 39b w brzmieniu:

„§ 39b. Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania 

mandatowego określonymi w § 38a, w zakresie prawidłowości prowadzenia 

postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe, jest miejscowo 

właściwy dyrektor izby administracji skarbowej.”;

2) w art. 117 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W wypadkach wskazanych w kodeksie i na zasadach w nim określonych 

upoważniony organ postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciel oraz 

upoważniony przedstawiciel niefinansowego organu postępowania mandatowego może 

nakładać za wykroczenia skarbowe karę grzywny w drodze mandatu karnego.”;

3) art. 136 otrzymuje brzmienie:

„Art. 136. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania 

przygotowawczego lub jego upoważniony przedstawiciel oraz upoważniony przedstawiciel 

niefinansowego organu postępowania mandatowego, a także niefinansowy organ 

postępowania przygotowawczego, gdy przepis szczególny tak stanowi; postępowaniu temu 

nie stoi na przeszkodzie uprzednie wszczęcie postępowania przygotowawczego.

§ 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób wydawania 

funkcjonariuszom finansowych organów postępowania przygotowawczego i niefinansowych 

organów postępowania przygotowawczego oraz niefinansowych organów postępowania 

mandatowego upoważnienia do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz ustawę z dnia 
2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.936675:ver=23&full=1
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wykroczenia skarbowe, szczegółowe zasady jej nakładania i sposób uiszczania, sposób 

ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, organy właściwe w 

sprawach rozliczania formularzy mandatu karnego oraz wzory formularzy mandatu karnego, 

mając na względzie potrzebę szybkiej reakcji na fakt popełnienia wykroczenia skarbowego 

oraz potrzebę ujednolicenia zasad nakładania przez funkcjonariuszy uprawnionych organów 

kary grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób karanych o ich prawach i 

obowiązkach.”;

4) w art. 137 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Upoważniony organ postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciel 

oraz upoważniony przedstawiciel niefinansowego organu postępowania mandatowego, 

nakładając karę grzywny w drodze mandatu karnego, obowiązany jest określić wykroczenie 

skarbowe zarzucane sprawcy oraz pouczyć go o warunkach dopuszczalności postępowania 

mandatowego, a zwłaszcza o skutkach prawnych braku zgody, o której mowa w § 3.”;

5) w art. 139 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W razie braku zgody, o której mowa w art. 137 § 3, niefinansowe organy 

postępowania mandatowego, w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów 

wykroczenia skarbowego przed utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, dokonują ich 

zabezpieczenia i niezwłocznie przekazują sprawę do dalszego prowadzenia właściwym 

finansowym organom postępowania przygotowawczego.”;

6) w dziale II po rozdziale 15 dodaje się rozdział 15a w brzmieniu:

„Rozdział 15a

Właściwość niefinansowych organów postępowania mandatowego

Art. 141a. Niefinansowe organy postępowania mandatowego prowadzą postępowanie 

mandatowe:

1) Inspekcja Handlowa – w sprawach o wykroczenia skarbowe określone w art. 62 § 5 w 

zakresie, o którym mowa w art. 62 § 4, art. 65 § 4 oraz art. 91 § 4, ujawnione w zakresie 

swojego działania przez Inspekcję Handlową; 

2) straż gminna – w sprawach o wykroczenia skarbowe określone w art. 62 § 5 w  zakresie, 

o którym mowa w art. 62 § 4, art. 65 § 4 oraz art. 91 § 4, ujawnione w zakresie swojego 

działania przez straż gminną.

Art. 141b. Nadzór nad prawidłowością postępowania mandatowego prowadzonego 

przez niefinansowe organy postępowania mandatowego sprawuje właściwy miejscowo organ 

nadrzędny nad niefinansowymi organami postępowania mandatowego.”;

7) w art. 187 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
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„§ 1a. Kary grzywny nałożone przez upoważnionego przedstawiciela niefinansowego 

organu postępowania mandatowego, o którym mowa w art. 53 § 38a pkt 2, podległego 

organowi jednostki samorządu terytorialnego przypadają tej jednostce.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 10 po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, u przedsiębiorcy 

posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 lub art. 181 ust. 1 lub ust. 4:

a) dokonania sprzedaży napojów alkoholowych z pominięciem kasy rejestrującej lub

b) niewystawienia lub niewydania nabywcy dokumentu z kasy rejestrującej, 

stwierdzającego dokonanie sprzedaży napojów alkoholowych

– wbrew przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.2));

4b) stwierdzenia w lokalu stanowiącym punkt sprzedaży napojów alkoholowych posiadania 

automatów do gier wbrew zakazowi określonemu w art. 15j ust. 1 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz.888), o ile przedsiębiorca 

posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest równocześnie posiadaczem 

samoistnym lub posiadaczem zależnym tego lokalu;”; 

2) po art. 186 dodaje się art. 187 w brzmieniu:

„Art. 187. Organ stwierdzający naruszenie, o którym mowa w art. 18 ust. 10 pkt 4a–4b,  

przesyła informację o stwierdzonym naruszeniu przepisów prawa do organu wydającego 

zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 oraz art. 181 ust. 1 lub ust. 4, w terminie siedmiu 

dni roboczych od dnia prawomocnego zakończenia postępowania w zakresie stwierdzenia 

naruszenia.”.    

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 450, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 81 w ust. 11 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w 

brzmieniu:

„c) w przypadku stwierdzenia użycia do celów napędowych pojazdu paliwa, w którym 

znajduje się znacznik przeznaczony do znakowania olejów opałowych lub olejów 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 694, 802, 1163, 1243, 
1598, 1626, 2076, 2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 196.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 
1997, 2165, 2269 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 655.
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napędowych przeznaczonych na cele opałowe albo do celów żeglugi – w zakresie 

uciążliwości;”;

2) w art. 132:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) stwierdzenia użycia do celów napędowych pojazdu, paliwa, w którym znajduje się 

znacznik przeznaczony do znakowania olejów opałowych lub olejów napędowych 

przeznaczonych na cele opałowe albo do celów żeglugi;”,

b) w ust. 1a po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) stwierdzenia użycia do celów napędowych pojazdu, paliwa, w którym znajduje się 

znacznik przeznaczony do znakowania olejów opałowych lub olejów napędowych 

przeznaczonych na cele opałowe albo do celów żeglugi;”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763):

1) w art. 11:

a) w ust. 1 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) rozpoznawanie i wykrywanie wykroczeń skarbowych określonych w art. 62 § 5 w 

zakresie, o którym mowa w art. 62 § 4, art. 65 § 4 oraz art. 91 § 4 ustawy z dnia 10 

września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859) oraz ściganie 

ich sprawców w trybie postępowania mandatowego, o którym mowa w przepisach 

ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, jeżeli zostały 

ujawnione przez straż gminną.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 pkt 1–9 i art. 10, straży 

przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych 

obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne 

do wykonywania zadań oraz w celu:”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 10 straż prowadzi postępowanie 

mandatowe, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 

skarbowy.”;

2) w art. 12 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia skarbowe w trybie 

przewidzianym przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 

skarbowy;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1706) w art. 3:
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1) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) rozpoznawanie i wykrywanie wykroczeń skarbowych określonych w art. 62 § 5 w 

zakresie, o którym mowa w art. 62 § 4, art. 65 § 4 oraz art. 91 § 4 ustawy z dnia 10 

września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859) oraz ściganie ich 

sprawców w trybie postępowania mandatowego, o którym mowa w przepisach ustawy 

z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, jeżeli zostały ujawnione przez 

Inspekcję Handlową;

5b) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia skarbowe w trybie 

przewidzianym przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 

skarbowy;”;

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 5a Inspekcja prowadzi postępowanie 

mandatowe, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 

skarbowy.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 

wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352) art. 12a–14 otrzymują brzmienie:

„Art. 12a. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 

2, wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby 

tytoniowe,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, jeżeli czyn ten dotyczy alkoholu 

etylowego lub wyrobów tytoniowych znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Art. 13. Kto odkaża alkohol etylowy skażony lub w jakikolwiek sposób osłabia działanie 

środka skażającego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 14. Jeżeli z popełniania przestępstw określonych w art. 12, art. 12a lub art. 13 

sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do lat 6.”.

Art. 7. Do naruszeń, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 4a4b, ustawy zmienianej w art. 

2, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów o 

cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

lub poza miejscem sprzedaży.
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Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 136 § 2 ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 136 § 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 

dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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