
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-93-40, fax 22 694-91-06, e-mail: Beata.Mandylis@senat.gov.pl 

Warszawa, 19 czerwca 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 834) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu przede wszystkim powołanie funduszu 

celowego – Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego zadaniem będzie finansowanie 

rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, 

tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, 

wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) 

w transporcie oraz zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych, jak olej napędowy 

i benzyny silnikowe. Fundusz będzie budował system zachęt dla producentów i nabywców 

pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. 

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw energii. Zadania ministra jako 

dysponenta Funduszu ustawa określa w art. 28za. Do najważniejszych należeć będzie 

sporządzanie rocznych planów finansowych, wskazywanie trybu wyboru projektów do 

wsparcia oraz zatwierdzanie projektów do wsparcia. 

Do dysponenta Funduszu będzie należała realizacja wsparcia polegająca na 

obejmowaniu lub nabywaniu akcji, udziałów lub obligacji emitowanych przez podmioty inne 

niż Skarb Państwa. 

Dysponent Funduszu będzie dokonywał wyboru określonej formy wsparcia oraz 

określał w rozporządzeniu szczegółowe warunki udzielania wsparcia ze środków Funduszu. 

Do dysponenta należało będzie określenie trybu wyboru projektów do wsparcia 

tj. przyjęcie trybu konkursowego lub pozakonkursowego, a także realizacji wsparcia 
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udzielanego w trybie pozakonkursowym (określają to dodawane przepisy art. 28zi 

nowelizowanej ustawy). 

Dysponent Funduszu rozpatrywał będzie protesty wnoszone przez podmioty, których 

wnioski o wsparcie rozpatrywane w trybie konkursowym zostaną zaopiniowane negatywnie. 

Zarządzanie Funduszem powierza się Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (dalej – NFOŚiGW). Zadania NFOŚiGW określa art. 28zb. 

Trzecim podmiotem realizującym zadania Funduszu jest Bank Gospodarstwa 

Krajowego, który zapewniał będzie obsługę bankową. 

Wsparcie realizowane będzie w postaci dotacji, pożyczek oraz obejmowania lub 

nabywania akcji, udziałów lub obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb 

Państwa. 

Ustawa przewiduje wsparcie rynku paliw alternatywnych, których definicja zawarta jest 

w regulacjach europejskich (dyrektywa PE i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. 

w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i rozporządzenie PE i Rady 

nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE.  

Zgodnie z przywołaną dyrektywą, „paliwa alternatywne” oznaczają paliwa lub źródła 

energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z surowej ropy 

naftowej źródeł energii w transporcie i które mogą potencjalnie przyczynić się do 

dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności sektora transportu. Obejmują one między 

innymi: energię elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny, 

w tym biometan, w postaci gazowej (sprężony gaz ziemny – CNG) i w postaci ciekłej 

(skroplony gaz ziemny – LNG) oraz gaz płynny (LPG). 

Ustawa w dodawanym art. 28ze stanowi, że środki Funduszu Niskoemisyjnego 

Transportu przeznacza się na dofinansowanie: 

1) inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych 

paliw odnawialnych; 

2) budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z 

biometanu, lub wodoru; 
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3) budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, 

wykorzystywanych w transporcie; 

4) producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, 

sprężony gaz ziemny (CNG lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z 

biometanu, lub wodór, 

5) producentów podzespołów do środków transportu, o których mowa w pkt 4; 

6) publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach 

miejskich, uzdrowiskach itp. wykorzystującego wskazane paliwa alternatywne; 

7) opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek 

pływających zasilanych niektórymi paliwami alternatywnymi; 

8) badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów paliw alternatywnych 

wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań 

konstrukcyjnych oraz wdrożeń eksploatacyjnych wyników tych badań; 

9) programów edukacyjnych promujących wykorzystanie paliw alternatywnych 

w transporcie; 

10) zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych wskazanymi paliwami 

alternatywnymi; 

11) działań związanych z analizą i badaniem rynku paliw alternatywnych 

wykorzystywanych w transporcie; 

12) promocji wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych. 

W art. 28zd ustawa określa następujące źródła przychodów Funduszu Niskoemisyjnego 

Transportu: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości do 1,5% planowanych w poprzednim 

roku budżetowym wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych (w części 

budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw energii); 

2) odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych; 

3) środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną 

działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej; 

4) wpływy z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a, uiszczane przez 

podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy; w art. 23 ust. 1a ustawy 

wprowadzono tzw. mechanizm opłaty zastępczej polegający na tym, że podmiot 
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realizujący NCW, który nie zrealizował obowiązku określonego w art. 23 ust. 1 

(obligatoryjny blending) dotyczącego minimalnego udziału paliw odnawialnych lub 

biokomponentów w rozporządzanych przez ten podmiot paliwach, ustalonego na dany 

rok kalendarzowy, może obowiązek ten zrealizować poprzez wniesienie opłaty 

zastępczej, w wysokości obliczonej w sposób określony w art. 23 ust. 6. Dotychczas 

wpływy z opłaty zastępczej zasilały NFOŚiGW. 

5) wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, w części przypadającej Funduszowi (15% tej opłaty); 

Opłata emisyjna jest nową w systemie prawa daniną publiczną, wprowadzaną 

w dodawanym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska dziale V 

i obciążać będzie czynności polegające na wprowadzeniu na rynek krajowy paliw 

silnikowych, przy czym przez paliwa silnikowe rozumieć się będzie benzyny silnikowe 

o kodach CN 2710 11 45, CN 2710 11 49 oraz oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41. 

Obowiązek uiszczenia opłaty będzie ciążył na producentach paliw silnikowych, 

importerach tych paliw, podmiotach dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 

silnikowych (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) oraz na każdym innym 

podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi 

podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych. 

Stawki opłaty emisyjnej wynosić będą 80 złotych za 1000 litrów benzyn silnikowych 

i olejów napędowych (tj. 8 gr za litr paliwa silnikowego). 

Opłata emisyjna będzie stanowiła przychód NFOŚiGW oraz Funduszu Niskoemisyjnego 

Transportu, z tym że kwota stanowiąca 85% opłaty emisyjnej stanowić będzie przychód 

NFOŚiGW, a kwota stanowiąca15% tej opłaty przychód FNT. 

Ustawa przewiduje również, w art. 9 w pkt 9, doprecyzowanie przepisów określających 

możliwość tworzenia przez gminy stref czystego transportu wskazując, że będą one mogły 

być tworzone w gminach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, dla terenów 

zabudowy śródmiejskiej lub jej części, stanowiącej zgrupowanie intensywnej zabudowy na 

obszarze śródmieścia. Dodane zostały również przepisy uprawniające gminy do pobierania 

opłat, określające także ich maksymalną wysokość oraz zasady wydatkowania uzyskanych 

z tego tytułu dochodów. 

Do zagadnień istotnych należy również zaliczyć kwestię regulowaną w przepisie 

art. 15 ustawy, który stanowi, że przepisy art. 28ze ust. 1 i art. 28zf–28zi ustawy 
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o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, będą stosowane od dnia ogłoszenia pozytywnej 

decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych 

przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te 

nie stanowią pomocy publicznej. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2411 oraz 

2411–A). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce w dniu 8 maja 2018 r. na 

62. posiedzeniu Sejmu. Sejm nie uwzględnił zgłoszonego wniosku o odrzucenie projektu 

ustawy w pierwszym czytaniu. Projekt skierowano do Komisji do spraw Energii i Skarbu 

Państwa. 

W dniu 16 maja 2018 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie wraz z poprawkami oraz 

wnioskiem mniejszości (o skreślenie art. 7 ustawy, wprowadzającego opłatę emisyjną). 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 63. posiedzeniu Sejmu. Zgłoszono 

wniosek o odrzucenie ustawy oraz poprawkę zmierzającą do zmiany tytułu ustawy. 

W dniu 6 czerwca 2018 r. Sejm nie uwzględnił zgłoszonych wniosków i uchwalił 

ustawę w brzmieniu przedłożenia Komisji. 

 

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

 

1) w dodawanym ustawą w art. 1 w pkt 7 nowym art. 28zf w ust. 2 w pkt 2, pkt 4 lit b, 

pkt 5, pkt 8 oraz w pkt 9 pięciokrotnie powtarzana jest definicja terminu „przedsiębiorca”. 

Analogiczną sytuację można zaobserwować w art. 2 w ust. 1 zmienianej ustawy, który 

wprowadzając definicje zawarte w pkt 18, 18a, 19, 20, 20a, 34 i 35 powtarza definicję 

terminu „przedsiębiorca” siedmiokrotnie. 

Tymczasem § 9 Zasad techniki prawodawczej stanowi, że ustawy powinny posługiwać 

się określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, 

w szczególności w ustawie określanej jako „kodeks” lub „prawo”.  
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W takim wypadku zbędne jest definiowanie określeń w każdej kolejnej ustawie, która 

posługuje się tym określeniem. 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców jest ustawą podstawową dla 

materii regulowanej nowelizowaną ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Stąd propozycja wykreślenia we wszystkich przywołanych przepisach wyrazów 

budujących definicję „przedsiębiorcy”. 

Ta sama uwaga odnosi się do brzmienia dodawanych przepisów w art. 28zf ust. 2: 

1) pkt 5 – w odniesieniu do określeń „gmina” i „powiat”; 

2) pkt 8 – w odniesieniu do wszystkich wymienionych w tym punkcie podmiotów. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 1: 

a) w pkt 2 przed lit a dodaje się lit. … i … w brzmieniu: 

„…) w pkt 18 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646),”, 

…) w pkt 18a, 19, 20, 20a, 34 i 35 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,”,”; 

b) w pkt 7, w art. 28zf w ust. 2: 

– w pkt 2, pkt 4 lit b i pkt 9 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,” 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) pkt 5 – przedsiębiorcy świadczącemu na podstawie umowy usługi w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, gminie oraz powiatowi;” 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) pkt 8, 10 i 11 – przedsiębiorcy, izbie gospodarczej, organizacji pożytku 

publicznego, związkowi pracodawców, stowarzyszeniu lub jednostce 

doradztwa rolniczego;”; 

 

 

2) w art. 1 w pkt 7, w art. 28zf w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia brakuje 

oznaczenia przepisu, w którym wskazane są działania mogące liczyć na wsparcie i do którego 

odnoszą się punkty wskazane w pkt 1–9 tegoż ust. 2. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7, w art. 28zf w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie 

„określone” dodaje się wyrazy „w art. 28ze w ust. 1”; 

 

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 28zf w ust. 2 należy poprawić sposób zapisania przepisu 

zawartego w pkt 7, który dwukrotnie przywołuje tytuł tej samej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7, w art. 28zf w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) pkt 7 – jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–d ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), oraz 

konsorcjum naukowemu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 tej ustawy;”; 

 

4) w art. 1 w pkt 7, w art. 28zf w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia brakuje 

oznaczenia przepisu, w którym wskazane są działania mogące liczyć na wsparcie i do którego 

odnoszą się punkty wskazane w pkt 1–4 tegoż ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7, w art. 28zf ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, może być udzielone na działania 

określone w art. 28ze w ust. 1 w: 

1) pkt 1 do dnia 31 grudnia 2025 r.; 

2) pkt 2, 8 i 9 do dnia 31 grudnia 2027 r.; 

3) pkt 3 do dnia 31 grudnia 2019 r.; 

4) pkt 6 do dnia 31 grudnia 2021 r.”; 

 

5) w art. 1 w pkt 7, w art. 28zf w ust. 5 oraz w art. 28zg w ust. 6 proponuje się 

ujednolicenie techniki zapisu zastosowanej w obowiązującej ustawie tj. w art. 30b ust. 7, 

art. 31 ust. 3 oraz w art. 36 ust. 3 zmienianej ustawy. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 7: 
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a) w art. 28zf w ust. 5 wyrazy „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem 

właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej” zastępuje się 

wyrazami „w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: finansów 

publicznych, gospodarki, środowiska, gospodarki morskiej oraz żeglugi 

śródlądowej”, 

b) w art. 28zg w ust. 6 wyrazy „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem 

właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej” zastępuje się 

wyrazami „w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: finansów 

publicznych, gospodarki, środowiska, gospodarki morskiej oraz żeglugi 

śródlądowej”; 

 

6) w art. 1 w pkt 7, w art. 28zg w ust. 5 należy poprawić błędną formę fleksyjną wyrazu 

„wsparcie”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7, w art. 28zg w ust. 5 wyraz „Wsparcie” zastępuje się wyrazem 

„Wsparcia”; 

 

7) w art. 1 w pkt 7, w art. 28zi w ust. 4 w pkt 1 należy zamienić szyk zdania w celu 

ujednolicenia go z brzmieniem kolejnego pkt 2. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7 w art. 28zg w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „informację o zastosowaniu tego 

trybu zamieszcza” zastępuje się wyrazami „zamieszcza informację o zastosowaniu tego 

trybu”  

 

8) w art. 1 w pkt 7, w art. 28zm ustawa reguluje zasady wnoszenia protestu, przez 

podmioty, których wnioski o udzielenie wsparcia otrzymały ocenę negatywną. Przepis ust. 1 



– 9 – 

 

określa, że protest można wnieść w terminie 14 dni. Ustawa nie określa w kolejnych 

przepisach jakie są skutki niedotrzymania terminu i wniesienia wniosku po jego upływie. 

Zgodnie z treścią art. 28zm ust. 3 wniesienie protestu po terminie nie stanowi jednej 

z przyczyn pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

Należy zatem rozważyć wprowadzenie poprawki polegającej na dodaniu przepisu 

określającego konsekwencje wpływu wniosku po terminie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 7, w art. 28zm po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wniesienie protestu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, skutkuje 

pozostawieniem protestu bez rozpatrzenia.”; 

 

9) w art. 1 w pkt 7, w art. 28zo w ust. 1 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

 

10) w art. 1 w pkt 10 ustawa odnosi się do przepisów karnych zawartych w art. 33 

ustawy. Należy zauważyć, że treść normy karnej pomija dodawane w ustawie 

nowelizującej stwierdzenie, że zużycie paliw ciekłych i biopaliw ciekłych wykazane 

w świadectwie, których ilość ma być zaliczona do realizacji NCW przez podmiot realizujący 

Narodowy Cel Wskaźnikowy będzie dotyczyła ilości zużytych przez niego paliw na 

potrzeby własne, tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stwierdzenie takie znajduje się objaśnieniach symboli „W” oraz „R”, które są podstawą 

wyliczania kar, natomiast nie ma go w treści normy karnej, a to ona stanowi podstawę 

stwierdzenia dopuszczenia się czynu karalnego lub jego braku.  

Jeśli nie będzie czynu karalnego, nie będzie potrzeby stosowania przepisów dotyczących 

zasad obliczania kary pieniężnej. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 10 w lit a na końcu dodaje się wyrazy „oraz po wyrazach „na potrzeby 

własne” dodaje się wyrazy „na tym terytorium”; 
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11) w art. 3 w pkt 2, w ust. 3 należy wykreślić wyraz „wyłącznie” jako niemający 

wartości normatywnej. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w pkt 2, w ust. 3 skreśla się wyraz „wyłącznie”; 

 

12) w art. 6 ustawa wprowadza zmianę polegającą na dodaniu pkt 10, którego treść 

dubluje treść wcześniejszego pkt 9.  

Propozycja poprawki: 

–art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1040, 1555 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 317 i 650) w art. 44 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje 

brzmienie: 

„9) przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz 

wydawanie opinii, o których mowa w art. 18a ust. 1 i art. 28a ust. 1 tej ustawy.”.”; 

 

13) w art. 7 w pkt 2, w art. 321c w pkt 1–3 na końcu dopisano spójnik „albo”. 

Wprowadzenie tego spójnika wyrażającego alternatywę rozłączną jest zbędne i nie niesie ze 

sobą wartości normatywnej, może natomiast budzić wątpliwość co do zamierzeń 

ustawodawcy, szczególnie że w przepisie art. 9 w pkt 1 lit b dotyczącego pkt 27 lit. a stosuje 

się z kolei spójnik „lub”. Zastosowanie różnych spójników wskazuje na potrzebę odmiennej 

interpretacji przepisów. Ponieważ tak nie jest, należy spójniki te, z omawianych jednostek 

redakcyjnych usunąć. 

– w art. 7 w pkt 2, w art. 321c w pkt 1–3 skreśla się wyraz „albo”; 

– w art. 9 w pkt 1 w lit b, w pkt 27 w lit. a na końcu skreśla się wyraz „lub”; 

 

14) w art. 7 w pkt 4 w lit b, w pkt 15 wyrazy „o których” zastępuje się wyrazami 

„o której”; 

 



– 11 – 

 

15) w art. 9 w pkt 10 w lit b, w pkt 5 wyrazy „w pkt 7” zastępuje się wyrazami „pkt 7”; 

 

16) w art. 9 w pkt 13, w art. 68 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w ust. 2 oraz w ust. 4 w pkt 1–3 

wyrazy „od 1 stycznia” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 stycznia”. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


