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SŁOWO WSTĘPNE 

Ten numer Przeglądu Nauk Stosowanych poświęcony jest w całości ogólno-
polskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Praktyczne aspekty i możliwości 
wykorzystania potencjału naukowo- badawczego oraz transfer wiedzy pomiędzy 
sektorem nauki, a jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej”, która odby-
ła się w Opolu w dniach 13-14 marca 2018 r. z inicjatywy Izby Administracji 
Skarbowej w Opolu i Politechniki Opolskiej. W niniejszym numerze Przeglądu 
Nauk Stosowanych zamieszczono informacje o konferencji oraz opublikowano 
wybrane artykuły autorów wystąpień konferencyjnych. Wśród autorów artyku-
łów są zarówno pracownicy naukowi uczelni, jak również pracownicy i funk-
cjonariusze jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. Wiele artykułów po-
siada dwóch autorów reprezentujących obydwa środowiska, co dowodzi współ-
pracy pomędzy tymi sektorami.  

Głównym celem tego naukowego wydarzenia była dyskusja i wymiana do-
świadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym uczelni a przedstawicielami izb 
administracji skarbowej z całego kraju dotycząca możliwych form i obszarów 
zacieśnienia współpracy obu środowisk. W trakcie dwóch dni konferencji teore-
tycy i praktycy mogli spotkać się i podyskutować o możliwościach oraz korzy-
ściach, jakie daje partnerstwo nauki z administracją skarbową. Ku satysfakcji 
Organizatorów konferencja charakteryzowała się wysokim poziomem meryto-
rycznym dyskusji, a jej tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem przed-
stawicieli obu środowisk. Mamy nadzieję, że publikacja będzie nie tylko źró-
dłem wiedzy, dobrych praktyk,ale także inspiracją dla innych jednostek admini-
stracji publicznej. 
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w jednostce – poziom niski. W systemie zarządzania kryzysowego jest na po-
ziomie średnim w związku z czym wymaga przeglądu i stałego monitoringu, tak 
aby nie dopuścić do podwyższenia poziomu ryzyka do wysokiego. W przypadku 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ryzyko w obszarze danych 
osobowych jest na poziomie niskim, czyli akceptowalnym. 

3. PODSUMOWANIE 
W przypadku, kiedy w jednostce jest kilka systemów zarządzania opartych  

o system zarządzania ryzykiem, niezbędne jest ustalenie jednej metodyki analizy 
ryzyka do wszystkich systemów. Zastosowanie jednej metodyki przyczyni się 
miedzy innymi do: jednolitego podejścia do zarządzania ryzykiem (jednolite 
zasady postępowania), oszczędności czasu przez pracowników, „trzymania” 
ryzyka w jednym ręku, niepowielania dokumentów, a co najważniejsze osz-
czędności środków w jednostce. 
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Robert EHRMANN 

LABORATORIA KRAJOWEJ  
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

Streszczenie: Artykuł prezentuje laboratoria w jakie jest wyposażona Krajowa 
Adninistracja Skarbowa na terenie Polski. Zawiera on krótki zarys historyczny po-
wstawania laboratoriów oraz uzasadnia celowość ich powstania. W pracy opisano 
jaką rolę odgrywają tego rodzaju laboratoria w działalności urzędów celno-
skarbowych. Przedstawiono przykładowe wyposażenie, zwracając uwagę na cel  
i zakres prowadzonych badań. 

Słowa kluczowe: laboratorium, badania laboratoryjne. 

LABORATORY OF NATIONAL REVENUE ADMINISTRATION 

Summary:  The paper presents a description of the tasks performed by the laborato-
ries in which the National Revenue Administration in Poland is equipped. It contains 
a brief outline of the historical reasons for the formation of laboratories and the 
desirability of their creation. The work describes the role of such laboratories in the 
activities of customs and tax offices. Exemplary equipment is presented, paying 
attention to the purpose and scope of the research. 

Keywords: laboratory, labor tests. 

1. WSTĘP 

Laboratoria celno–skarbowe funkcjonujące w strukturach Krajowej Admini-
stracji Skarbowej zostały utworzone w wyniku działań dostosowawczych podję-
tych w latach 90 – tych przez administracje celne krajów aspirujących do człon-
kostwa w Unii Europejskiej. Osiągnięcie zdolności do stosowania wspólnej 
polityki gospodarczej, handlowej oraz celnej, związane było z koniecznością 
przeprowadzenia transformacji administracji celnej, w szczególności z utworze-
niem laboratoriów celnych. Z założenia placówki takie realizują w Unii Euro-
pejskiej szereg znaczących zadań, związanych z wykonywaniem badań próbek 
towarów, dostarczaniem naukowych ekspertyz potrzebnych przy wprowadzaniu 
w życie regulacji UE we wszystkich zagadnieniach związanych z Taryfą Celną, 
klasyfikacją i nomenklaturą. Laboratoria odgrywają istotną rolę w walce z nie-
legalnym handlem i oszustwami, a także coraz aktywniej biorą udział w zwal-
czaniu fałszerstw i podróbek towarów, stają się - w walce przeciw terroryzmo-
wi- zapleczem naukowo technicznym funkcjonariuszy działających bezpośred-
nio w terenie. Bardzo istotnym faktem było wskazanie laboratoriów jako sku-
tecznego narzędzia chroniącego życie i zdrowie ludzi oraz zwierząt, a także 
środowiska naturalnego przed napływem na obszar UE różnorodnych substancji 
niebezpiecznych. 
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2. HISTORIA POWSTANIA LABORATORIÓW KAS 
W październiku 1997 roku utworzono pierwszą placówkę - Centralne Labo-

ratorium Celne, które rozpoczęło swoją działalność jako Wydział w ówczesnym 
Departamencie Taryf Celnych i Reguł Pochodzenia Towarów Głównego Urzędu 
Ceł.  

Należy pamiętać, że był to zaledwie pierwszy etap i jeden ze środków służą-
cych do realizacji celu, jakim było uzyskanie przez polską administrację celną 
gotowości operacyjno-technicznej do wykonywania efektywnej kontroli celnej  
i skutecznego zwalczania przestępczości celnej. 

Założeniem było utworzenie w Polsce sieci laboratoriów, składającej się  
z jednostki centralnej, posiadającej szerokie możliwości badawcze i najbardziej 
wszechstronne wyposażenie analityczne, oraz mniejszych laboratoriów regio-
nalnych, które stanowić powinny pierwszą linię wsparcia kontroli granicznej. 

W latach 1999-2004 utworzone zostały kolejne laboratoria celne: w Białym-
stoku (1999 r.), w Koroszczynie (2001 r.), w Przemyślu (2003 r.) oraz w Gdyni 
(2003 r.). Proces tworzenia sieci laboratoriów celnych w administracji celnej 
został zakończony w połowie 2004 r. 

Jednocześnie rozpoczęto realizację drugiego etapu przystosowania do wy-
mogów stawianych przez Unię Europejską, tj. wdrażanie systemów zarządzania 
oraz spełnienie wymagań zawartych w międzynarodowej normie PN-EN 
ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów ba-
dawczych i wzorcujących". W 2003 roku Centralne Laboratorium Celne jako 
pierwsze uzyskało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego (Nr AB 411) 
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Następnie akredytację uzyskiwały: 
 w 2004 r.- Laboratorium Celne w Białymstoku -  AB 501, 
 w 2005 r.- Laboratorium Celne w Koroszczynie  - AB 656, 
 w 2007 r.- Laboratorium Celne w Przemyślu – AB 826, 
 w 2008 r. - Laboratorium Celne w Gdyni – AB 907. 

Od chwili uzyskania akredytacji system zarządzania we wszystkich laborato-
riach podlega ciągłemu rozwojowi. Wdrożenie systemu zarządzania oraz uzy-
skanie akredytacji przyniosło wiele wymiernych korzyści, w tym:  
 udowodnione kompetencje do wykonywania badań, 
 wzrost wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, 
 potwierdzenie bezstronności i rzetelności działania, 
 wprowadzenie efektywnego systemu dokumentowania, 
 zapewnienie dobrej praktyki profesjonalnej na każdym etapie wykonywania 

badań. 
Akredytacja daje gwarancję, że akredytowane przez Polskie Centrum Akre-

dytacji usługi (w tym przypadku badania) są godne zaufania i akceptowane na 
rynkach europejskich i światowych. 

Obecnie w sieci laboratoriów KAS stosowanych jest łącznie 160 akredyto-
wanych metod pomiarowych i analitycznych. 
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Jednocześnie, wysoki poziom wyników badań i ich wiarygodność, zapewnia 
prowadzona w laboratoriach bieżąca kontrola jakości badań, polegająca na regu-
larnym monitorowaniu jakości uzyskiwanych wyników, poprzez następujące 
działania: 
 udział w badaniach biegłości i/lub porównaniach międzylaboratoryjnych 

(PT/ILC), 
 korzystanie z certyfikowanych materiałów odniesienia, 
 powtórne badanie próbek przez te same lub inne osoby, 
 badanie próbek przy użyciu różnych metod badawczych, 
 prowadzenie sprawdzeń bieżących i okresowych wyposażenia pomiarowego 

przy wykorzystaniu wzorców i materiałów odniesienia. 

3. ZAKRES DZIAŁAŃ LABORATORIÓW KAS 
Wykonując regulaminowe zadania, sieć laboratoriów KAS wspiera działania 

kontrolne, przyczyniając się tym samym do zwiększania poboru ceł i podatków 
oraz ochrony przed przywozem towarów mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa obywateli lub środowiska naturalnego. 

Na rys.1 przedstawiono przykładową aparaturę analityczno-badawczą, sta-
nowiącą wyposażenie laboratoriów celno-skarbowych. Na tego rodzaju aparatu-
rze obecnie laboratoria KAS wykonują badania: 
  dotyczące ustalania prawidłowej klasyfikacji taryfowej i rozstrzygania spo-

rów klasyfikacyjnych towarów - zgodnie z wymogami Wspólnotowej Taryfy 
Celnej (w tym badania wykonywane dla potrzeb Wiążącej Informacji Tary-
fowej oraz Wiążącej Informacji Akcyzowej), 

  prowadzonej przez KAS kontroli przywozu, wywozu i tranzytu towarów 
podlegających ograniczeniom pozataryfowym, w szczególności ze względu 
na ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska i bezpieczeństwa pań-
stwa,  

 -dla potrzeb organów KAS, realizujących zadania m.in. w sprawowaniu 
szczególnego nadzoru podatkowego i egzekwowaniu należnych kwot podat-
ku VAT i akcyzy,  

 - w ramach prowadzonej przez KAS kontroli próbek artykułów rolno – spo-
żywczych objętych Wspólną Polityką Rolną, w tym określanie zawartości 
tych składników, od których naliczane są refundacje wywozowe - wypłacane 
przez ARR. 
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Rysunek 1. Przykładowa aparatura analityczno-badawcza 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Szeroko pojęta ochrona życia oraz zdrowia obywateli stanowi obecnie najin-

tensywniej rozwijający się obszar działalności laboratoriów KAS. W szczegól-
ności działalność w tym zakresie związana jest z realizacją zapisów ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Ww. ustawa uprawnia jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skar-
bowej przy wykonywaniu zadań określonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. 
o Krajowej Administracji Skarbowej do wchodzenia w posiadanie środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów 
kategorii 1 w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań potwierdzają-
cych popełnienie przestępstwa. 

 
 
 
 
 



41LABORATORIA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

 

Rysunek 1. Przykładowa aparatura analityczno-badawcza 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Szeroko pojęta ochrona życia oraz zdrowia obywateli stanowi obecnie najin-

tensywniej rozwijający się obszar działalności laboratoriów KAS. W szczegól-
ności działalność w tym zakresie związana jest z realizacją zapisów ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Ww. ustawa uprawnia jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skar-
bowej przy wykonywaniu zadań określonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. 
o Krajowej Administracji Skarbowej do wchodzenia w posiadanie środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów 
kategorii 1 w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań potwierdzają-
cych popełnienie przestępstwa. 

 
 
 
 
 

 

4. PRZYKŁADOWE BADANIA 
Rysunek 2. Przykłady opakowań środków zastępczych (dopalaczy) badanych  

w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym. 

  

  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Dla przykładu, w 2017 r. do Centralnego Laboratorium Celno-Skarbowego 

wpłynęło 2478 próbek podejrzanych o zawartość środków odurzających lub 
substancji psychoaktywnych wykazanych w załącznikach do ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii, jak również mogących zawierać substancje psychoaktyw-
ne nie wykazane w załącznikach do ww. ustawy - tj. nowe substancje psychoak-
tywne i środki zastępcze – „dopalacze”. W wyniku przeprowadzonych badań  
w 1658 próbkach stwierdzono obecność środków odurzających lub substancji 
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psychoaktywnych, natomiast w 274 próbkach wykazano obecność nowych sub-
stancji psychoaktywnych i środków zastępczych. 

Środkiem zastępczym nazywamy produkt zawierający co najmniej jedną 
nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na 
ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej.  

Istotnym jest, że od października 2011 r. w ramach realizacji podpisanego 
porozumienia pomiędzy Szefem ówczesnej Służby Celnej i Dyrektorem Krajo-
wego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii o współdziałaniu Służby 
Celnej i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie 
wymiany informacji w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych 
Narkotykach, Centralne Laboratorium Celno-Skarbowe sporządza i przesyła 
raporty zawierające wykazy zidentyfikowanych substancji stanowiących środki 
odurzające i substancje psychotropowe. 

Raporty przesyłane przez Centralne Laboratorium Celno-Skarbowe do 
KBPN wchodzą w skład corocznego raportu krajowego, który następnie kiero-
wany jest do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
(EMCDDA). Na podstawie danych krajowych, EMCDDA opracowuje coroczny 
raport o stanie problemu narkotykowego w Europie. Uczestnictwo laboratoriów 
KAS we wspólnym w UE systemie zbierania danych, przyczynia się do genero-
wania coraz bardziej rzetelnych danych, dotyczących zjawiska narkomanii na 
poziomie europejskim. 

5. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

Polskie laboratoria KAS wraz z laboratoriami celnymi poszczególnych kra-
jów członkowskich UE tworzą Europejską sieć laboratoriów celnych, które 
współpracują ze sobą w ramach grupy powołanej przez Komisję Europejską - 
CLEN - Customs Laboratories European Network (niegdyś GCL – Group of 
Customs Laboratories). 

Europejska sieć laboratoriów pracuje nad zapewnieniem spójnej wykładni 
norm technicznych w całej Unii Europejskiej. Pracownicy polskich laboratoriów 
biorą czynny udział w pracach grupy CLEN, poprzez regularny udział w bada-
niach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, seminariach, warszta-
tach oraz pracach grup roboczych powoływanych przez Komisję Europejską. 
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Rysunek 3. Europejska sieć laboratoriów 

 
Źródło: [Luxembourg 2016] 

 

Ważnym osiągnięciem grupy CLEN było opracowanie i udostępnienie elek-
tronicznego podręcznika „SAMANCTA”. Elektroniczny podręcznik „SA-
MANCTA” przeznaczony jest dla funkcjonariuszy organów celnych oraz podat-
kowych. W podręczniku zgromadzone zostały szczegółowe informacje z zakre-
su poboru i zabezpieczania próbek towarów, które są następnie przesyłane do 
badań laboratoryjnych. 
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