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USTAWA 

z dnia 18 marca 2010 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. 
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) Rozporządzenie ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych – rozpo-
rządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające 
wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 
324 z 10.12.2009, str. 23).”; 

2) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwolnione od należności przywozowych są paliwa, smary i inne materiały eks-
ploatacyjne niezbędne do funkcjonowania środków transportu, innych niż wy-
mienione w art. 107 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy 
system zwolnień celnych, przewożone w tych środkach transportu, wykorzy-
stywane do ich napędu lub działania instalacji, w które są wyposażone.”; 

3) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwolnione od należności przywozowych są środki spożywcze oraz zapasy po-
kładowe przywożone w innych niż wymienione w art. 107 ust. 1 lit. a Rozpo-

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ustawę z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Ko-
ścioła Prawosławnego, ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o 
stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z 
dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej 
Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siód-
mego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do 
gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o sto-
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 
lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ustawę dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.  

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 
209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.  
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rządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych środkach 
transportu, użytkowanych w celach zarobkowych, przeznaczone do konsumpcji 
lub jednorazowego zużycia przez załogę lub pasażerów w tych środkach trans-
portu w czasie rejsu lub podróży, jeżeli tego rodzaju usługa jest normalną prak-
tyką.”; 

4) art. 43 – 50 otrzymują brzmienie: 

„Art. 43. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do 
spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wy-
kaz jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnie-
nia od należności przywozowych, o których mowa w art. 43 lit. b 
Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień cel-
nych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te jed-
nostki i organizacje. 

Art. 44. Minister właściwy do spraw nauki, w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do 
spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw fi-
nansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz pry-
watnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie 
lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze 
zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 44 
ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system 
zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej 
przez te instytucje. 

Art. 45. Minister właściwy do spraw nauki, w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 
wyższego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, któ-
rych podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań 
naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należno-
ści przywozowych, o których mowa w art. 53 ust. 2 lit. b Rozporzą-
dzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, ma-
jąc na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje. 

Art. 46. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 
wyższego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i laboratoriów 
uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywo-
zowych, o których mowa w art. 55 lit. a Rozporządzenia ustanawia-
jącego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze ro-
dzaj działalności prowadzonej przez te instytucje i laboratoria. 

Art. 47. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 
wyższego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i innych jednostek 
służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnio-
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nych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o 
których mowa w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia ustanawiającego 
wspólnotowy system zwolnień celnych. W wykazie mogą być 
umieszczone tylko jednostki, które gwarantują wykorzystanie zwol-
nionych od należności przywozowych towarów zgodnie z przezna-
czeniem. 

Art. 48. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw fi-
nansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz insty-
tucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do pro-
dukcji produktów leczniczych, uprawnionych do korzystania ze 
zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 59 
Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień cel-
nych. W wykazie mogą być umieszczone tylko instytucje, które wy-
korzystują substancje posiadające atest Światowej Organizacji Zdro-
wia w celu kontroli jakości surowców używanych do produkcji pro-
duktów leczniczych oraz gwarantują wykorzystanie zwolnionych od 
należności przywozowych towarów zgodnie z przeznaczeniem. 

Art. 49. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym 
do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą 
spełniać instytucje i organizacje, o których mowa w art. 61 ust. 1 
Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień cel-
nych. 

Art. 50. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym 
do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą 
spełniać instytucje i organizacje, o których mowa w art. 67 ust. 1 lit. 
b oraz w art. 68 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspól-
notowy system zwolnień celnych.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 
2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.3)) w art. 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone na cele chary-
tatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz towary o charakterze kultu-
ralnym przeznaczone na cele kultu, przywożone dla osób prawnych kościołów i in-
nych związków wyznaniowych, w granicach i na warunkach określonych w rozpo-
rządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym 
wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 342 z 
10.12.2009, str. 23).”. 

                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2009 r. Nr 

98, poz. 817.  
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Art. 3. 

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.4)) art. 56 otrzymuje brzmie-
nie: 

„Art. 56. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 
listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień cel-
nych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.5)) art. 41 otrzymuje 
brzmienie: 

„Art. 41. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 
listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień cel-
nych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323, z późn. zm.6)) art. 
35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 
listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień cel-

                                                
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321, 

Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 , z 1994 r. Nr 1, 
poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, 
poz. 375, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 
oraz z 2009 r. Nr 17, poz. 10. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, 
poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i 
Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 
poz. 375, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  
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nych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324, z późn. zm.7)) art. 
20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 
listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień cel-
nych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479, z późn. zm.8)) 

art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 
listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień cel-
nych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Bap-
tystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z późn. zm.9)) art. 34 
otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 
listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień cel-

                                                
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  
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nych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm.10)) art. 
29 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 29. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 
listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień cel-
nych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 10. 

W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickie-
go w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482, z późn. zm.11)) art. 28 otrzymu-
je brzmienie: 

„Art. 28. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla kościelnych osób prawnych, w granicach i na warunkach 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 
listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień cel-
nych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 11. 

W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydow-
skich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251, z późn. zm.12)) art. 26 o-
trzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla Związku Gmin lub tworzących go gmin żydowskich, w 
granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 
Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólno-

                                                
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  
11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  
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towy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 
324 z 10.12.2009, str. 23).”. 

 

Art. 12. 

W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Ma-
riawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252, z późn. zm.13)) art. 25 
otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla Kościoła i jego osób prawnych, w granicach i na warun-
kach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 
16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień 
celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 13. 

W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253, z późn. zm.14)) art. 27 
otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla Kościoła i jego osób prawnych, w granicach i na warun-
kach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 
16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień 
celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 14. 

W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowe-
go w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, z późn. zm.15)) art. 30 otrzymu-
je brzmienie: 

„Art. 30. Zwalnia się z należności celnych przywozowych towary przeznaczone 
na cele charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze oraz 
towary o charakterze kulturalnym przeznaczone na cele kultu, przy-
wożone dla Kościoła i jego osób prawnych, w granicach i na warun-
kach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 
16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień 

                                                
13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  
14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.  
15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.   
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celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 
23).”. 

 

Art. 15. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 43 – 50 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie odpowiednio art. 43 – 50 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia jej wejścia 
w życie.  

 

Art. 16. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski 

  
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


