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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz 

Kleina. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1023, druki sejmowe 

nr 3522, 3687 i 3687-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych: 

Grzegorz Bierecki, Leszek Czarnobaj, Kazimierz Kleina, Janusz 

Sepioł, Witold Sitarz, 

 senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Wiesław 

Dobkowski, Stanisław Iwan, Stanisław Jurcewicz, Kazimierz 

Kleina, Stanisław Kogut, Jan Michalski, Andrzej Owczarek, 

Aleksander Pociej, Bogusław Śmigielski, Jan Wyrowiński, Roman 

Zaborowski, 

 senator Ireneusz Niewiarowski, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Finansów: 

 podsekretarz stanu Jarosław Neneman ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Skarbu Państwa: 

 główny specjalista w Departamencie Restrukturyzacji  

i Pomocy Publicznej Rafał Dąbrowski, 

 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej: 

 ekspert ds. podatkowych w Komitecie Podatkowym 

Pracodawców RP Łukasz Czucharski, 

 Grupa Akcyzowa Rady Podatkowej Konfederacji „Lewiatan”: 

 wiceprzewodniczący Wojciech Krok, 

 wiceprzewodniczący Krzysztof Rutkowski, 

 Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa: 

 prezes zarządu Stefan Dzienniak, 

 dyrektor ds. prawnych i organizacyjnych CMC Poland Sp. 

z o.o. Monika Bień-Tomaszewska, 

 JSW KOKS SA: 

 pełnomocnik Mateusz Fiszer, 

 Katowicki Holding Węglowy SA: 

 pełnomocnik Łukasz Janiga, 

 Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków 

Czystości: 

 kierownik ds. technicznych i legislacyjnych Beata Kowalczyk, 
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 Polska Organizacja Gazu Płynnego: 

 dyrektor Andrzej Olechowski, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman. 

Poinformował, że ustawa ma na celu uproszczenie działalności przedsiębiorców w zakresie 

produkcji i handlu wyrobami akcyzowymi. Ustawa wprowadza m.in.: możliwość wyboru 

przez podatnika, w określonych sytuacjach, właściwego organu w zakresie podatku 

akcyzowego, zwolnienie od podatku akcyzowego zakładów energochłonnych 

rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub 

gazowych, umożliwienie magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów akcyzowych 

o różnym statusie akcyzowym. Ustawa wprowadza również ułatwienia dla przedsiębiorców 

dotyczące prowadzenia działalności w formie usługowych składów podatkowych typu 

magazynowego oraz szereg zmian w zakresie zabezpieczeń akcyzowych i kontroli. 

Wiceminister Neneman przedstawił kilka uwag dotyczących handlu tytoniem 

i wprowadzenia obowiązku rejestracji, m.in. złożenia zabezpieczenia akcyzowego przez 

pośredniczące podmioty tytoniowe i obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego. 

Przepisy prawne w zakresie zagranicznych podmiotów tytoniowych zobowiązują te firmy 

do posiadania oddziału na terytorium Polski. Istotną propozycją jest również zmiana 

stawek na akcyzę za energię elektryczną dla przemysłu. 

Pracownik Biura Legislacyjnego przedstawił opinię do ustawy, do której następnie odniósł 

się dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów Wojciech 

Bronicki. 

Uwagi do ustawy zgłosili przedstawiciele Polskiej Organizacji Gazu Płynnego i Grupy 

Akcyzowej Rady Podatkowej Konfederacji „Lewiatan”. 

W dyskusji poruszono kwestie: terminu przekazywania informacji do prezesa Agencji 

Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których dokonano w danym miesiącu 

importu paliw silnikowych, kwestii obowiązku notyfikacji obniżonej stawki podatku 

akcyzowego dla węgla kamiennego, programu „Śląsk 2.0.” i obniżenia podatku 

akcyzowego dla przemysłu energochłonnego. 

Senator Stanisław Jurcewicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Stanisław Iwan zgłosił poprawki dotyczące rozszerzenia zakresu stosowania 

niższej stawki akcyzy w przypadku energii elektrycznej zużywanej w procesie wydobycia 

i przeróbki węgla brunatnego na terenie zakładu górniczego. 

W głosowaniu komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bogusława Śmigielskiego. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1023 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


