
Uzasadnienie 

 

Niniejszy projekt rozporządzenia został sporządzony na podstawie delegacji ustawowej 

określonej w art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1382) który stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 

rozporządzenia, zezwolić, aby zobowiązanie gwaranta było składane w formie innej niż 

określono w załącznikach 32-01, 32-02 i 32-03 do rozporządzenia wykonawczego, zgodnie z 

art. 151 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego, a także określić tę formę, biorąc pod uwagę 

zapewnienie skuteczności poboru należności celnych.  Przedmiotowy projekt stanowi zmianę 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy 

zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych 

niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niniejsze rozporządzenie modyfikuje załącznik stanowiący wzór Zobowiązania Gwaranta w 

sposób, który umożliwi złożenie przedmiotowego dokumentu do urzędu zabezpieczenia w 

formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. Projekt stanowi także odpowiedź na postulaty 

Gwarantów w przedmiotowym zakresie. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest uzupełnienie pkt 16 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta 

stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura 

tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o zapis, który 

precyzowałby zwolnienie Gwaranta z zobowiązań w przypadku złożenia Zobowiązania 

Gwaranta w formie elektronicznej. Ostatnie zdanie pkt 16 stanowi, że „W razie zaistnienia 

jednej z okoliczności, o której mowa w lit. a lub b, a także w przypadku, o którym mowa w pkt 

15, Urząd Zabezpieczenia zwróci Gwarantowi Zobowiązanie Gwaranta”. Skuteczny zwrot 

dokumentu Gwarantowi oznacza, że Zobowiązanie Gwaranta jest uważane za zwolnione, a 

odpowiedzialność Gwaranta wygasła. Dlatego proponuje się dodanie do pkt. 16 następującego 

zapisu: „a w przypadku Zobowiązania Gwaranta złożonego w formie elektronicznej,  

powiadomi Gwaranta o zwolnieniu go z zobowiązań objętych niniejszym dokumentem”.  

Ponadto zgodnie z wzorem Zobowiązania przed złożeniem podpisu osoba upoważniona przez 

Gwaranta wpisuje odręcznie kwotę zabezpieczenia. W przypadku elektronicznej formy 

dokumentu wymóg ten nie może być dochowany. Dlatego proponuje się rezygnację z tego 

wymogu w przypadku składania Zobowiązania Gwaranta w formie elektronicznej. 

Jednocześnie właściwym jest dodanie punktu (20), który dopuszcza się, aby wszelka 

korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące 

Zobowiązania Gwaranta, były przesyłane w formie dokumentów elektronicznych opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub 

zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. 

Docelowo planowane jest uruchomienie na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo 

Celnych (PUESC) i udostępnienie Gwarantom usługi umożliwiającej składanie Zobowiązań 

Gwaranta w formie elektronicznej. Dlatego właściwym jest doprecyzowanie Wzoru 

Zobowiązania Gwaranta w przedmiotowym zakresie. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 



Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

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

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), 

w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 z późn. zm.) tekst 

projektu z chwilą przekazania go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji.  


