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Warszawa, dnia 22 września 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku 

akcyzowym 

(druk nr 714) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz 

o  Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku 

akcyzowym ma na celu zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego. 

Fundusz Kolejowy, utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, gromadzi środki 

finansowe przeznaczone na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii 

kolejowych, ich remonty i utrzymanie, a także na inne wydatki bieżące PKP Polskich Linii 

Kolejowych Spółki Akcyjnej związane z działalnością polegającą na zarządzaniu 

infrastrukturą kolejową. 

Środki Funduszu Kolejowego pochodzą m.in. z opłaty paliwowej. Zgodnie z ustawą z 

dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 

wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu 

silników spalinowych, podlega opłacie paliwowej. Jak wynika z uzasadnienia do projektu 

ustawy, wpływy z tytułu opłaty paliwowej w 2013 r. wyniosły ok. 4,65 mld zł. 

W dotychczasowym stanie prawnym, opłata paliwowa stanowi w 80% przychód 

Krajowego Funduszu Drogowego oraz w 20% - Funduszu Kolejowego.  

Ponadto, zgodnie z  art. 37i ust. 3 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym, w  latach 2010-2015 przychód Funduszu Kolejowego miał być 
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powiększony corocznie o  kwotę 100 mln zł, kosztem przychodu z opłaty paliwowej 

Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku.” 

W ustawie zaproponowano, aby przy pozostawieniu dotychczasowej proporcji 

w  zakresie podziału środków pochodzących z opłaty paliwowej między obydwa Fundusze, 

w latach 2015 - 2019 z Krajowego Funduszu Drogowego do Funduszu Kolejowego, 

transferowane były większe niż dotychczas przewidziane środki finansowe. 

W 2015 r. pochodzący z opłaty paliwowej przychód Funduszu Kolejowego będzie 

powiększony o kwotę 500 mln zł, natomiast w latach 2016 - 2019 - o kwotę 400 mln zł. O te 

same sumy zostanie pomniejszony przychód z opłaty paliwowej Krajowego Funduszu 

Drogowego. 

W art. 37k ust. 1a ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, wprowadzono obowiązek objęcia opłaty paliwowej zabezpieczeniem 

akcyzowym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym. Zabezpieczenie akcyzowe ma zminimalizować ryzyko powstania zaległości 

w  opłacie paliwowej. 

Na podstawie art. 37m ust. 3a, w latach 2015–2019 stawki opłaty paliwowej zostaną 

podwyższone odpowiednio o 25,00 zł za 1000 l albo o 25,00 zł za 1000 kg.  

Podwyższeniu stawek opłaty paliwowej towarzyszyć będzie obniżenie stawek akcyzy. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w latach 

2015–2019 stawki akcyzy na paliwa silnikowe oraz gaz, wykorzystywane do napędu silników 

spalinowych, zostaną obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 

25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ). 

W związku z przeznaczeniem w latach 2015–2019 dodatkowych środków na 

finansowanie inwestycji i utrzymania infrastruktury kolejowej, w art. 2 noweli 

zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. 

Stanowią one legislacyjną konsekwencję zwiększenia przychodów Funduszu Kolejowego. 

Zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 3 noweli), są 

skutkiem nałożenia w art. 37k ust. 1a ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, gwarantującego 

wykonanie powstałego albo mogącego powstać obowiązku jej zapłaty. 
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Termin powstania obowiązku zapłaty opłaty paliwowej i terminy jej zapłaty są zbieżne 

z  terminami powstania zobowiązania podatkowego w akcyzie i zapłaty akcyzy. Umożliwia 

to stosowanie zarówno do opłaty paliwowej, jak i akcyzy, tych samych przepisów 

dotyczących zabezpieczeń, określonych w ustawie o podatku akcyzowym.  

W noweli zaproponowano, aby do opłaty paliwowej stosowane było analogiczne do 

obowiązującego dla akcyzy, postępowanie w zakresie składania zabezpieczenia akcyzowego. 

Jednolite zasady dotyczyć będą: złożenia zabezpieczenia przez osobę trzecią, ustalania 

wysokości zabezpieczenia, zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, 

przedłużenia ważności lub cofnięcia zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego, ustalenia lub aktualizacji wysokości zabezpieczenia akcyzowego, odmowy 

przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego lub przedłużenia ważności zabezpieczenia 

akcyzowego, objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wyrażenia zgody na złożenie zabezpieczenia 

ryczałtowego, przedłużenia ważności lub cofnięcia zgody na złożenie zabezpieczenia 

ryczałtowego, stosowania zabezpieczenia akcyzowego, w tym obciążania zabezpieczenia 

i  jego zwalniania z obciążenia, również z wykorzystaniem systemów informatycznych, oraz 

stosowania wzorów druków określonych dla zabezpieczeń akcyzowych, zwrotu 

zabezpieczenia akcyzowego, pokrywania z zabezpieczenia zaległości oraz zwrotu 

zabezpieczenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 74. posiedzeniu w dniu 12 września b.r. pochodziła z 

przedłożenia rządowego. Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 11 czerwca 2014 r. (druk 

sejmowy nr 2494) i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury oraz 

Komisji Finansów Publicznych. Wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu nie 

znalazł poparcia posłów. 

Projekt ustawy nie był przedmiotem istotnych zmian. Za przyjęciem ustawy głosowało 

261 posłów, przy 173 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W art. 3 w pkt 18 noweli wprowadzono do ustawy o podatku akcyzowym przepis 

czasowo obniżający stawki akcyzy. Zgodnie z ust. 1a i 1b dodawanymi do art. 89 
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ustawy, w latach 2015–2019 stawki akcyzy na paliwa silnikowe oraz gaz, 

wykorzystywane do napędu silników spalinowych, zostaną obniżone odpowiednio 

o  25,00 zł/1000 litrów, 25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ). 

Art.  89 ustawy o podatku akcyzowym jest przepisem merytorycznym określającym 

stawki akcyzy na wyroby energetyczne. Rozszerzenie go o normy zawarte w 

proponowanych ust. 1a i 1b jest istotnym błędem legislacyjnym. Te ostatnie mają 

bowiem charakter epizodyczny i  jako takie, powinny być zamieszczone w przepisach 

przejściowych. Jako przykład zastosowania właściwej w tym zakresie techniki 

legislacyjnej, wskazać można art. 146a i kolejne w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług. Zaznaczyć wypada, że analogiczne wady zawierają art. 1 

pkt 1 lit. b i c oraz w art. 2 pkt 1 noweli, przy czym tych wypadkach są one 

konsekwencją błędów popełnionych w przeszłości. Przedstawiona poniżej propozycja 

poprawki polega na dodaniu nowej regulacji do przepisów przejściowych ustawy 

zmienianej, co zapewni jej uwzględnienie w tekście jednolitym. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) po art. 167 dodaje się art. 167a w brzmieniu: 

„Art. 167a. 1. W latach 2015–2019 stawki akcyzy, o których mowa w art. 89 ust. 1 

pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 

25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/1 gigadżul (GJ). 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

stawki akcyzy, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, 

obowiązujące w poszczególnych latach kalendarzowych okresu, o którym mowa w ust. 1, 

uwzględniając kwoty ich obniżenia zgodnie z ust. 1: 

1) w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego każdy rok 

z tego okresu; 

2) niezwłocznie – w przypadku zmiany ich wysokości.”.”; 

 

2) Zgodnie z art. 5 noweli, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., 

z  wyjątkiem art. 1 pkt 3 i art. 3 pkt 18, które wchodzą w życie z dniem 1 października 

2014 r. Zważywszy na kalendarz prac legislacyjnych nad ustawą, dzień 1 października 

może się okazać niemożliwy do dotrzymania jako data wejścia w życie niektórych jej 
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przepisów. Dodatkowo należy mieć na względzie, iż art. 1 pkt 3 noweli jest przepisem 

podwyższającym stawki opłaty paliwowej, i jako regulacja niekorzystna dla adresatów, 

powinien być objęty co najmniej minimalnym okresem vacatio legis. 

Propozycja poprawki 

w art. 5 wyrazy „z dniem 1 października 2014 r.” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


