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MINISTRA FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Warszawa, dnia 18 maja 2021 r.
Poz. 79
ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W , F U N D U S Z Y I P O L I T Y K I R E G I O N A L N E J 1)
z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie Forum Akcyzowego
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się Forum Akcyzowe, zwane dalej „Forum”.
2. Forum jest zespołem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, zwanego dalej „Ministrem”.
§ 2. 1. Do zadań Forum należy opracowywanie opinii, analiz, wniosków oraz propozycji
usprawnienia i poprawy efektywności funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie podatku
akcyzowego.
2. Opinie, analizy, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 1, są:
1)

przedstawiane Ministrowi;

2)

udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra.
3. Opinie, analizy, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 1, nie są wiążące dla Ministra.
§ 3. 1. W skład Forum wchodzą:

1)

Przewodniczący Forum – dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie
Finansów,

2)

Zastępca Przewodniczącego Forum – wyznaczony przez Przewodniczącego Forum zastępca
dyrektora Departament Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów,

1)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej – finanse publiczne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
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Zastępca Przewodniczącego Forum – dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości
Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów

– stanowiący kierownictwo Forum;
4)

osoby zainteresowane, które zgłoszą swój udział w pracach Forum z wykorzystaniem formularza
elektronicznego, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 6, oraz otrzymają potwierdzenie uczestnictwa
w Forum, przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; jeden podmiot może
być reprezentowany przez nie więcej niż dwie osoby;

5)

przedstawiciele Ministerstwa Finansów lub Krajowej Administracji Skarbowej – w charakterze
obserwatorów.
2. Do udziału w pracach Forum mogą być zapraszane osoby inne niż wymienione w ust. 1 pkt 4,

w przypadku gdy ich udział jest uzasadniony zakresem prac Forum.
§ 4. 1. Do zadań Przewodniczącego Forum należy w szczególności:
1)

zwoływanie posiedzeń Forum;

2)

zapraszanie do udziału w posiedzeniu Forum osób, o których mowa w § 3 ust. 2;

3)

zgłaszanie propozycji zagadnień do rozpatrzenia na posiedzeniu Forum;

4)

kierowanie posiedzeniem Forum;

5)

tworzenie grupy roboczej, o której mowa w § 9 ust. 1;

6)

przedstawianie Ministrowi opinii, analiz, wniosków i propozycji, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Przewodniczący Forum może:

1)

zarządzić rozpatrzenie zagadnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w trybie obiegowym przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

2)

powołać spośród uczestników Forum grupę roboczą, o której mowa w § 9 ust. 1.
§ 5. 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Forum jego zadania wykonuje Zastępca

Przewodniczącego Forum, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, a w przypadku nieobecności
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zadania
Przewodniczącego Forum wykonuje Zastępca Przewodniczącego Forum, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 3.
2. Przewodniczący Forum może upoważnić jednego z Zastępców Przewodniczącego Forum do
wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i organizacją posiedzenia Forum.
§ 6. Posiedzenia Forum są zwoływane co najmniej raz na pół roku.
§ 7. 1. Ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Forum zamieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Ministra, nie później niż 7 dni przed terminem tego posiedzenia.
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2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

wskazanie terminu posiedzenia Forum;

2)

wskazanie miejsce posiedzenia Forum lub informację, że posiedzenie Forum odbędzie się w trybie
zdalnym;

3)

porządek posiedzenia Forum;

4)

liczbę osób mogących uczestniczyć w posiedzeniu Forum;

5)

warunki uczestnictwa w posiedzeniu Forum;

6)

formularz elektroniczny zgłoszenia udziału w pracach Forum.
§ 8. 1. Zgłoszenie udziału w pracach Forum zawiera imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby

zainteresowanej udziałem w tych pracach oraz nazwę podmiotu, który ta osoba reprezentuje.
2. W przypadku ograniczenia liczby osób mogących uczestniczyć w posiedzeniu Forum decyduje
kolejność zgłoszeń.
§ 9. 1. W trakcie posiedzenia Forum spośród uczestników Forum może zostać powołana grupa
robocza w celu analizy zagadnienia będącego przedmiotem prac Forum.
2. Prace grupy roboczej toczą się pomiędzy posiedzeniami Forum.
§ 10. 1. Skład grupy roboczej nie może liczyć więcej niż 10 osób, nie licząc przedstawicieli,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.
2. Przewodniczący Forum wskazuje:
1)

uczestników Forum biorących udział w pracach grupy roboczej;

2)

uczestnika Forum kierującego pracami grupy roboczej, zwanego dalej „Kierownikiem grupy”;

3)

zagadnienia będące przedmiotem prac grupy roboczej i termin na ich opracowanie.
3. Wskazując uczestników grupy roboczej Przewodniczący Forum uwzględnia równą

reprezentację różnych środowisk uczestniczących w pracach Forum.
§ 11. 1. Grupa robocza dąży do wypracowania uzgodnionego dokumentu, który uwzględnienia
ewentualne rozbieżności w zakresie stanowisk uczestników grupy.
2. Przedstawiciele, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, nie uczestniczą w opracowaniu dokumentu
grupy roboczej, ale mogą w trakcie prac grupy roboczej zgłaszać ustnie uwagi lub komentarze.
3. Dokument opracowany przez grupę roboczą jest przesyłany przez Kierownika grupy do
Przewodniczącego Forum za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej najpóźniej 10 dni
przed dniem rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Forum.
4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Forum może
zdecydować o poddaniu pod dyskusję dokumentu opracowanego przez grupę roboczą na kolejnym
posiedzeniu Forum.
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§ 12. Przewodniczący Forum, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania dokumentu
opracowanego przez grupę roboczą, przesyła ten dokument za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wszystkim uczestnikom posiedzenia Forum, na którym dokument zostanie poddany
dyskusji.
§ 13. 1. Kierownik grupy prezentuje na posiedzeniu Forum wyniki prac grupy roboczej, którą
kierował. W przypadku nieobecności Kierownika grupy, wyniki pracy grupy roboczej prezentuje
członek tej grupy wyznaczony przez Kierownika grupy.
2. Przewodniczący Forum określi szczegółowy sposób i tryb pracy nad wynikami prac, o których
mowa w ust. 1.
§ 14. Za udział w pracach Forum nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży
i noclegów.
§ 15. Obsługę

administracyjno-organizacyjną

Forum

zapewnia

Departament

Podatku

Akcyzowego w Ministerstwie Finansów.
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

