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ZARZ_;\DZENIE Nr
MINISTRA FINANSOW
z dnia .....

zmieniaj~ce zarz~dzenie

J9 .....~~.......... 2012 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Ministerstwu Finans6w

Na podstawie § 39 ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministr6w (Dz. U.
z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z p6zn. zm. 1)) zarz~dza si~, co nast~puje:
§1.

W
do

regulaminie
zarz~dzenia

organizacyjnym

Ministerstwa

Finans6w,

stanowi~cym

zal~cznik

Nr 10 Ministra Finans6w z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania

regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finans6w (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58,
z p6zn. zm. 2)) wprowadza si~ nast~puj~ce zmiany:
1) § 31 otrzymuje brzmienie:

,§ 31.
DEPARTAMENT PODATKU AKCYZOWEGO I EKOLOGICZNEGO
1. Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego odpowiada za

realizacj~

zalozen

polityki podatkowej w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku
od gier hazardowych i innych

obci~zen

o podobnym charakterze, sprawuje merytoryczny

nadz6r nad stosowaniem przepis6w podatkowych

pozostaj~cych

w zakresie wlasciwosci

Departamentu, monitoruje rynek wyrob6w akcyzowych, samochod6w osobowych oraz
rynek gier hazardowych, wsp6lpracuje z organami podatkowymi i instytucjami Unii
Europejskiej oraz uczestniczy w planowaniu dochod6w budzetowych na potrzeby polityki
podatkowej.
!)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz.l414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr
227, poz.1505, z 2009 r. Nr 42, poz.337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 Nr
117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

2) zmiany wymienionego zarz!tdzenia zostaly ogloszone Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 7, poz. 40, Nr 12, poz. 62 i Nr 13, poz. 73, z 2010 r.
Nr 4, poz.l6 i Nr 9, poz.37 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 24 i Nr 8, poz. 35.

2. Do zadan Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego nalezy w szczeg6lnosci:
1) opracowywanie, opiniowanie oraz uzgadnianie projekt6w zalozen projekt6w ustaw
oraz projekt6w akt6w prawnych z zakresu podatku akcyzowego, podatku
ekologicznego, podatku od gier hazardowych i innych obci'l:_zen o podobnyrn
charakterze;
2) realizowanie zalozen polityki podatkowej w zakresie podatku akcyzowego, podatku
ekologicznego i innych obci'l:_zen o podobnyrn charakterze;
3) opracowywanie zalozen polityki panstwa yv za1cresie gier hazardowych oraz ich
realizacj a;
4) przygotowywanie projekt6w interpretacji og6lnych przepis6w prawa podatkowego,
w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od gier
hazardowych i innych obci'l:_zen o podobnyrn charakterze;
5) prowadzenie

post~powan

w sprawach interpretacji og6lnych przepis6w prawa

podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku
od gier hazardowych i innych obci'l:_zen o podobnyrn charakterze - wydawanych na
wniosek;
6) przygotowywanie projekt6w zrnian interpretacji indywidualnych przepis6w prawa,
w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od gier
hazardowych i innych obci'l:_Zen o podobnyrn charakterze;
7) przygotowywanie

projekt6w

rozstrzygni~c

w

post~powaniach

podatkowych

prowadzonych w trybach nadzwyczajnych w zakresie
podatku akcyzowego, podatku
-.
ekologicznego, podatku od gier hazardowych i innych obci'l:_zen o podobnyrn
charakterze;
8) rozpatrywanie ponaglen na niezalatwienie sprawy we wlasciwyrn terrninie w trybie
przepis6w ustawy Ordynacja podatkowa przez dyrektor6w izb celnych w zakresie
podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od gier hazardowych oraz
innych obci'l:_zen o podobnyrn charakterze;
9) biez'l:_ca analiza stosowania przepis6w w zakresie podatku akcyzowego, podatku
ekologicznego, podatku od gier hazardowych i innych obci'l:_Zen o podobnyrn
charakterze oraz analiza orzecznictwa s'l:_dowoadrninistracyjnego;
10) rnonitorowanie rynku wyrob6w akcyzowych, sarnochod6w osobowych oraz rynku
gier hazardowych na potrzeby polityki podatkowej;
11) realizacj a zadan zwi'l:_zanych z rnonitorowaniern j akosci paliw plynnych i biopaliw
plynnych;
12) opracowywanie wzor6w druk6w i forrnularzy dotycz'l:_cych podatku akcyzowego,
podatku ekologicznego, podatku od gier hazardowych i innych obci'l:_zen o· podobnyrn
charakterze

oraz

wzor6w znak6w akcyzy,

i dystrybucj '!:. znak6w akcyzy;

a takZe

nadz6r

nad

drukiern

13) wsp6lpraca z organami podatkowymi dotycz'l:.ca poboru podatk6w w zakresie
wlasciwosci

Departamentu,

obslugi

merytoryczny .nad prawidlowosci'l:.

systemu

post~powania

znak6w

akcyzy

oraz

nadz6r

organ6w podatkowych w zakresie

stosowanych przepis6w, w tym opracowywanie opinii, wyjasnien i wytycznych;
14)nad:i6r nad dyrektorami izb celnych w zakresie wydawanych zezwolen na urz'l:.dzanie
loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej,
zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 Iistopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z p6in. zm.); ..
15) przygotowywanie projekt6w rozstrzygni~6 w sprawach z zakresu gier hazardowych;
16) organizowanie egzamin6w i wydawanie swiadectw zawodowych na podstawie
przepis6w z zakresu gier hazardowych;
17) wsp6lpraca z Uni'l:. Europejsk'l:. w zakresie

podatku akcyzowego,

podatku

ekologicznego, podatku od gier hazardowych i innych obci'l:.:Zen o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci udzial w pracach Komitetu ds. Podatku Akcyzowego;
18) bie:Zllca wsp6lpraca z panstwami czlonkowskimi Unii Europej skiej dotyczllca
wymiany informacji o podatku akcyzowym i wyrobach akcyzowych oraz innych
kwestii, w zakresie wlasciwosci Departamentu;
19)realizowanie zada:6. Centralnego Biura Lllcznikowego ds. Akcyzy (ELO) w zakresie
nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez jednostk~ wyznaczonll do wsp6lpracy
administracyjnej w dziedzinie akcyzy, przechowywania informacji merytorycznych
pozyskiwanych w ramach wsp6lpracy oraz przyjmowania zapyta:6. i udzielania
odpowiedzi w zakresie akcyzy dla administracji podatkowej innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej;
20) udzial merytoryczny w projektach wsp6lpracy

mi~dzynarodowej

w zakresie podatku

akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od gier hazardowych i innych obcil:l:len
o podobnym charakterze;
21) planowanie

dochod6w

budzetowych

z

tytulu

podatk6w

znajdujllcych

si~

we wlasciwosci Departamentu, we wsp6lpracy z Departamentem Polityki Finansowej,
Analiz i Statystyki i Departamentem Finans6w Resortu, oraz sporzl:ldzanie opracowa:6.
i analiz dotyczllcych realizacji tych dochod6w;
22) wsp6lpraca z Departamentem Polityki Podatkowej dotyczllca opracowywania zalozen
polityki podatkowej w zakresie wlasciwosci Departamentu;
23) zarzlldzanie

systemem

znak6w akcyzy,

planowanie wydatk6w budzetowych

zwillzanych z finansowaniem systemu znak6w akcyzy oraz prognozowanie dochod6w
budzetu panstwa w tym zakresie, we wsp6lpracy z Departamentem Finans6w Resortu;
24) gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie do Departamentu Polityki Podatkowej
danych liczbowych i innych informacji

niezb~dnych

do zmian przepis6w podatku

akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od gier hazardowych i innych obci'li:en
o podobnym charakterze oraz realizacja dochod6w budzetowych;
25) opracowywanie merytorycznych zalozen i nadz6r merytoryczny nad wdrozeniem
oraz funkcjonowaniem informatycznych system6w dotycz'lcych podatku akcyzowego
i podatku od gier hazardowych, we wsp6lpracy z Departamentem Informatyki;
26) zapewnianie zgodnosci przepis6w podatkowych z zasadami udzielania pomocy
publicznej, w zakresie wlasciwosci Departamentu, we wsp6lpracy z Departamentem
Gospodarki Narodowej oraz Departamentem Polityki Podatkowej;
-

-

"-

-

-

27) wsp6lpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Obrony
Narodowej w sprawach przywilej6w dla instytucji dyplomatycznych, organizacji
mi~dzynarodowych

i wojsk NATO dotycz'lca podatk6w, w zakresie wlasciwosci

Departamentu;
28) wsp6lpraca

z

Departamentem

Zagranicznym

oraz

wlasciwymi

kom6rkami

organizacyjnymi w wykonywaniu zadan zwi'lzanych ze zmianami klimatycznymi,
w zakresie wlasciwosci Departamentu; .
29) przygotowywanie przepis6w oraz koordynowanie prac legislacyjnych prowadzonych
w Ministerstwie w zakresie dotycz'lcym opodatkowania w~glowodor6w. ";
2) § 41 otrzymuje brzmienie:

,§ 41.
DEPARTAMENT SLUZBY CELNEJ
1. Departament Sluzby Celnej odpowiada za

realizacj~

zadan zwi'lzanych z organizacj'l,

budzetem, rozwojem infrastruktury, analiz'l potrzeb kadrowych i szkoleniowych
oraz statystyk'l i promocj 'l Sluzby Celnej.
2. Do zadan Departamentu Sluzby Celnej nalezy w szczeg6lnosci:
1) opracowywanie, opiniowanie oraz uzgadnianie projekt6w zalozen projekt6w ustaw
i projekt6w akt6w prawnych w zakresie wlasciwosci Departamentu;
2) prowadzenie spraw dotycz'lcych tworzenia i znoszenia izb celnych i

urz~d6w

celnych

oraz okreslenia ich wlasciwosci miejscowej i rzeczowej;
3) nadz6r nad struktur'l organizacyjn'l izb celnych i urz~d6w celnych;
4) przygotowywanie projekt6w

rozstrzygni~6

spor6w w zakresie wlasciwosci organ6w

celnych;
5) monitorowanie prowadzenia audytu wewn~trznego w Sluzbie Celnej;
6) prowadzenie prac zwi'lzanych ze

StrategiC~:. dzialania

Sluzby Celnej;

7) prowadzenie polityki kadrowej i szkoleniowej realizowanej przez Szefa Sluzby Celnej;

8) merytoryczny nadz6r nad dzialalnosci~ CEZRF w zakresie szkolen w Sluzbie Celnej;
9) prowadzenie
pelni~cych

post~powan dotycz~cych
sluzb~

w

stosunku sluzbowego funkcjonariuszy celnych

Ministerstwie

i

rozpatrywanie

odwolan

od

decyzji

o zwolnieniu ze sluzby wydanych przez dyrektora izby celnej, zgodnie z art. 188
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Sluzbie Celnej;
10)

prowadzenie

post~powan

odwolawczych

dyscyplinarnych

od

orzeczen

dyscyplinarnych wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby celnej;

! 1)

koordynowanie i .monitorowanie terminowosci _zalatwiania skarg _i _wniosk6w
dotycz~cych

Sluzby Celnej;

12) nadz6r nad realizacj~ budzetu panstwa w zakresie ustalonym dla Sluzby Celnej;
13) prowadzenie kont A i B w zakresie tradycyjnych srodk6w wlasnych Unii Europejskiej
pochodz~cych

z eel oraz sporz~dzanie sprawozdan w tym zakresie;

14) nadz6r nad dyrektorami izb celnych w zakresie efektywnosci egzekucji;
15) realizowanie zadan zwi~zanych z obslug~systemu informatycznego OWNRES;
16)

przygotowywanie

i

monitorowanie

projekt6w

realizowanych

ze

srodk6w

pomocowych na rzecz Sluzby Celnej;
17) zarz~dzanie, rozliczanie i monitorowanie realizacji ,Programu e-clo";
18) planowanie i koordynowanie spraw w zakresie budowy i rozbudowy system6w
bezpieczenstwa obiekt6w jednostek organizacyjnych Sluzby Celnej;
19) wsp6lpraca z dyrektorami izb celnych w zakresie opiniowania spraw

dotycz~cych

inwestycji na przejsciach granicznych;
20) prowadzenie spraw

dotycz~cych

utrzymania i rozwoju infrastruktury Sluzby Celnej

oraz koordynowanie zadan inwestycyjnych w Sluzbie Celnej, we wsp6lpracy
z Departamentem Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier oraz Departamentem
Finans6w Resortu;
21) koordynowanie dzialan w zakresie zapewnienia warunk6w bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP) w Sluzbie Celnej;
22) prowadzenie spraw
zwi~zanych

dotycz~cych

umundurowania funkcjonariuszy celnych oraz

z zaopatrzeniem Sluzby Celnej w druki,

piecz~cie,

emblematy

identyfikacyjne i tusz specjalny;
23) dokonywanie analiz, prowadzenie sprawozdawczosci statystycznej oraz udost~pnianie
danych w zakresie zadan Sluzby Celnej;
24) nadz6r nad

dzialalnosci~ Centrum

25) nadz6r nad

dzialalnosci~

Analitycznego Administracji Celnej;

Centralnego Laboratorium Celnego i laboratori6w

regionalnych, we wsp6lpracy z Departamentem Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli
Gier;
26) promocj a i ksztaltowanie wizerunku Sluzby Celnej, a takze dzialalnos6 wydawnicza
w tym zakresie, w porozumieniu z Biurem Ministra;

27) prowadzenie spraw z zakresu komunikacji

wewn~trznej

i

zewn~trznej

w Sluzbie

Celnej, w tym upowszechnianie jednolitych standard6w elektronicznego obiegu
informacji i dokument6w oraz elektronicznej komunikacji

wewn~trznej

w jednostkach

organizacyjnych Sluzby Celnej;
28) wsp6lpraca z organami innych panstw oraz organizacjami

mi~dzynarodowymi,

w zakresie wlasciwosci Departamentu, we wsp6lpracy z Departamentem Polityki
Celnej;
29) planowanie, we wsp6lpracy z Departamentem PolitykiFinansowej, Analiz i Statystyki .
oraz Departamentem Finans6w Resortu, dochod6w budzetowych z eel, sporz'l:dzanie
analiz dotyczctcych realizacji tych dochod6w oraz opracowan statystycznych
dotyczctcych dochod6w z tytulu naleznosci pobieranych przez

Sluzb~

Celn'!:;

30) planowanie, we wsp6lpracy z Departamentem Finans6w Resortu oraz Biurem
Dyrektora

Generalnego,

srodk6w

na

uposazenia

funkcjonariuszy

celnych

i wynagrodzenia pracownik6w - w izbach celnych i podleglych urz~dach celnych oraz
na uposazenia funkcjonariuszy celnych- w Ministerstwie;
31) zapewnianie obslugi administracyjnej Szefa Sluzby Celnej i

Zast~pcy

Szefa Sluzby

Celnej.";
3) § 48 otrzymuje brzmienie:

,§ 48.
Biuro Dyscypliny Finans6w Publicznych
1. Biuro Dyscypliny Finans6w Publicznych odpowiada za

realizacj~

spraw wynikajctcych

z zadan Ministra, Gl6wnej Komisji Orzekajctcej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finans6w Publicznych,

Mi~dzyresortowej

Komisji Orzekajctcej przy ministrze wlasciwym

do spraw finans6w publicznych - zwanych dalej odpowiednio ,Gl6wnct Komisjct
Orzekajctc'l:.'' i

,Mi~dzyresortowct

Komisjct Orzekajctc'l:.'' oraz przewodniczctcych tych

komisji, a takze Gl6wnego Rzecznika Dyscypliny Finans6w Publicznych i rzecznika
dyscypliny finans6w publicznych wlasciwego w sprawach

Mi~dzyresortowej

Komisji

Orzekajctcej - zwanych dalej odpowiednio ,Gl6wnym Rzecznikiem Dyscypliny"
i ,rzecznikiem dyscypliny" - realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004
r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 14, poz. 114, z p6zn. zm.).
2. Do zadan Biura Dyscypliny Finans6w Publicznych nalezy w szczeg6lnosci:
1) opracowywanie, opiniowanie oraz uzgadnianie projekt6w zalozeii projekt6w ustaw
i projekt6w akt6w prawnych w zakresie ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych;

2) interpretacja przepis6w prawa w zakresie ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych;
3) prowadzenie spraw zwi~zanych z powolywaniem i odwolywaniem przewodnicz~cych
komisji

orzekaj~cych

w sprawach o naruszenie dyscypliny finans6w publicznych

pierwszej i drugiej instancji oraz ich zast~pc6w;
4) prowadzenie
Orzekaj~cej,

obslugi

prawnej

i organizacyjno-technicznej

Komisji

w tym przygotowywanie rozpraw i posiedzen komisji;

5) przygotowywanie projekt6w.
Orzekaj ~cej;

rozstrzygni~6 Pr_zewodnicz~cego

6) wykonywanie, na zlecenie Przewodnicz~cego Gl6wnej
czynnosci w

Gl6wnej

zwi~zku

. Gl6wnej Komisji

Komisji Orzekaj~cej,
orzekaj~cymi

z nadzorem administracyjnym nad komisjami

w sprawach o naruszenie dyscypliny finans6w publicznych, w tym

z~danie

nadeslania

akt sprawy, wyjasnien oraz usuni~cia uchybien;
7) upowszechnianie orzeczen Gl6wnej Komisji

Orzekaj~cej

orzekaj~cych

oraz komisji

w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepis6w ustawy o odpowiedzialnosci
za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych przez organy

orzekaj~ce

w tych

sprawach, z uwzgl~dnieniem orzecznictwa s~d6w;
8) opracowywanie ,Biuletynu Orzecznictwa w sprawach o naruszenia dyscypliny
finans6w publicznych";
9) prowadzenie rejestru prawomocnych orzeczen o ukaraniu za naruszenie dyscypliny
finans6w publicznych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania o karalnos6;
10) prowadzenie obslugi prawnej i organizacyjno-technicznej Gl6wnego Rzecznika
Dyscypliny, w tym przygotowywanie projekt6w

rozstrzygni~6

Gl6wnego Rzecznika

Dyscypliny i material6w na rozprawy przed Gl6wn~Komisj~ Orzekaj~cq;
11) prowadzenie spraw

zwi~zanych

z powolywaniem i odwolywaniem rzecznik6w

dyscypliny;
12)wykonywanie czynnosci w zwi~zku z nadzorem Gl6wnego Rzecznika Dyscypliny nad
dzialalnosci~

rzecznik6w dyscypliny i ich

prowadzonych czynnosci,

poprawnosci

zast~pc6w,

w tym ocena terminowosci

formalnej

wydawanych

rozstrzygni~6

i poprawnosci sporz~dzania sprawozdan z dzialalnosci;
13) przygotowywanie projekt6w decyzji Ministra w sprawie wniosk6w o zatarcie ukarania
za

naruszenie

dyscypliny

finans6w

publicznych

przed

terminem

zatarcia

z mocy prawa oraz opinii Gl6wnego Rzecznika Dyscypliny o tych wnioskach;
14) prowadzenie obslugi prawnej i administracyjno-technicznej
Komisji

Orzekaj~cej,

w tym przygotowywanie rozpraw i posiedzen tej komisji;

15) przygotowywanie projekt6w
Komisji

Orzekaj~cej;

Mi~dzyresortowej

rozstrzygni~6

Przewodnicz~cego

Mi~dzyresortowej

16) prowadzenie obslugi prawnej i administracyjno-technicznej rzecznika dyscypliny
ijego zast~pc6w wlasciwych w sprawach Mi~dzyresortowej Komisji Orzekajctcej;
17) przygotowywanie
Mi~dzyresortowej

projekt6w

zarzctdzeft

rzecznika

dyscypliny

w

sprawach

Komisji Orzekajctcej;

18) opracowywanie rocznych sprawozdaft z dzialalnosci Gl6wnej Komisji Orzekajctcej
i zbiorczego sprawozdania z dzialalnosci komisji orzekajctcych w roku poprzednim
oraz rocznego sprawozdania z dzialalnosci Gl6wnego Rzecznika Dyscypliny
i zbiorczego sprawoz;dania z dzialalnosci _rzecznik6w dyscypliny w roku poprzednim,
oraz ich przedkladanie Ministrowi w celu zatwierdzenia;
19) sprawowanie, we wsp6lpracy z Departamentem Prawnym,

zast~pstwa

procesowego

w sprawach skarg rozpatrywanych przez sctdy administracyjne, w kt6rych stronct
jest Gl6wna Komisja Orzekajctca;
20) wykonywanie zadaft z zakresu nadzoru Ministra nad dzialalnoscict administracyjnct
Gl6wnej Komisji Orzekajctcej i Gl6wnego Rzecznika Dyscypliny przypisanych ustawct
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych.'!

§2.
Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z wyjcttkiem § 1 pkt 1 i 2, kt6ry wchodzi
w zycie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

MINISTER FINANSOW

UZASADNIENIE
Zmiana regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finans6w, stanowi'lcego zal'l:cznik
do zarz'ldzenia Nr 10 Ministra Finans6w z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8,
poz. 58, z p6zn. zm.) dotyczy przepis6w § 31, § 41 i § 48 obejmuj'lcych zadania nalez'lce
do wlasciwosci Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, Departamentu Sluzby
Celnej i Biura Dyscypliny Finans6w Publicznych.
Zmiana w przepisach § 31 i § 41 polega na przeniesieniu zadan
dotycz'l:cych
gier losowych
--

---~~~-~--~---------

-----~-------------~---

-

~---------~----------

i zaklad6w wzajemnych z Departamentu Sluzby Celnej do Departamentu Podatku
Akcyzowego i Ekologicznego.
Aktualnie sprawy z zakresu podatku od gier hazardowych nalez'l: do wlasciwosci
Departamentu Sluzby Celnej. Departament ten zostal powolany do obslugi spraw zwi'lzanych
z

organizacjib

budzetem,

rozwojem

infrastruktury,

analiz'l

potrzeb

kadrowych

i szkoleniowych, a takze statystyk'l: i promocj'l Sluzby Celnej. Maj'lc na uwadze fakt,
ze Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego zajmuje

si~

zagadnieniami

zwi'lzanymi z podatkiem akcyzowym oraz innymi obci'lzeniami o podobnym charakterze
zasadne jest, aby wszystkie kwestie dotycz'lce podatk6w, w tym r6wniez podatku od gier
hazardowych,

skupione

merytorycznie za

byly

realizacj~

w

jednej

kom6rce

organizacyjnej,

zalozen polityki podatkowej

odpowiedzialnej

i sprawowanie nadzoru

nad stosowaniem przepis6w podatkowych w tym zakresie.
Ponadto, w § 31

uwzgl~dniono

podatku od wydobycia
Ministerstwo
i

koordynacj~

w~glowodor6w.

Srodowiska,

odpowiedzialn'l: w

zadania zwi'l:zane z opracowywaniem przepis6w dotycz'lcych

we

Prace dotycz'lce tej materii

wsp6lpracy

Ministerstwie

z

Finans6w

i Ekologicznego. Z tego

wzgl~du

prowadzone przez

Ministerstwem

Finans6w.

Kom6rk'l:

opracowanie

rozwi'l_Zan

prawnych

za

prac legislacyjnych w tym zakresie

b~d'l:

b~dzie

Departament Podatku Akcyzowego

do projektu regulaminu organizacyjnego w § 31 w ust. 2

dodano pkt 29.
Zmiany w § 48 okreslaj'lcym zakres wlasciwosci Biura Dyscypliny Finans6w Publicznych,
zwi'lzane S'!: z koniecznosci'l: dostosowania przepis6w regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Finans6w do przepis6w ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych oraz niekt6rych innych
ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1429). Przepisy nowelizowanej ustawy powolaly w miejsce 17
resortowych komisji orzekaj'lcych przy ministrach kieruj'lcych dzialem lub dzialami
administracji rz'l:dowej, 3

mi~dzyresortowe

do spraw finans6w publicznych.

komisje orzekaj'lce, w tym przy ministrze

Mi~dzyresortowa

wlasciwym do spraw finans6w publicznych
administracj i rz'l:dowej.

b~dzie

komisja orzekaj'lca przy ministrze
orzekala w zakresie 16 dzial6w

