
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1066) 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z 

późn. zm.) 

 

Art. 89 

1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 

1)   węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 

2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

2)  benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów 

powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów;
(136)

  

3)   (uchylony); 

4)   benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 

1822,00 zł/1000 litrów; 

5)   paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów; 

6)  olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych 

ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów;
(139)

  

7)   (uchylony); 

8)   biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników 

spalinowych, bez względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów
(140)

; 

9)   
(141)

 olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 

19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i 

oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów; 
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10)  
(142)

 olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 

2710 20 39: 

a)  z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w 

temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na 

czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 

zł/1000 litrów, 

b)  pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie 

przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów; 

11)  olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z 

wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz 

smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów; 

12)  gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 

a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją 

CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: 

–  skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów
(143)

, 

–  w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ)
(144)

, 

aa)  
(145)

 gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 - 0 zł, 

b)  wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach: 

–  biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, 

–  wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł, 

c)  pozostałych - 14,22 zł/1 GJ
(146)

; 

13)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją 

CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

14)  pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów
(147)

; 

15)  pozostałych paliw opałowych: 

a)  w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest: 

–  niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, 

–  równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów, 

b)  gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ). 

1a. W latach 2015-2019 stawki akcyzy, o których mowa w 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). 
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1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki akcyzy, o 

których mowa w 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. 1a, uwzględniając 

kwoty ich obniżenia zgodnie z ust. 1a: 

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

okresu; 

2)   niezwłocznie - w przypadku zmiany ich wysokości. 

2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż 

określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub 

domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub 

domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są: 

1)   
(148)

 w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego; 

2)   
(149)

 przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na 

podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD ze składu podatkowego do 

zużywającego podmiotu gospodarczego lub do składu podatkowego od zużywającego 

podmiotu gospodarczego, który posiadał je w celu zużycia do celów uprawniających do 

zastosowania zerowej stawki akcyzy; 

3)   
(150)

 przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na 

podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD do składu podatkowego w 

przypadku niedostarczenia ich do zużywającego podmiotu gospodarczego; 

4)   
(151)

 nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez zużywający podmiot gospodarczy; 

5)   
(152)

 nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez 

zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do zużywającego podmiotu 

gospodarczego i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD; 

6)   
(153)

 importowane przez zużywający podmiot gospodarczy; 

6a)  
(154)

 przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na 

podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD - w przypadku zwrotu przez 

zużywający podmiot gospodarczy, który importował te wyroby, do sprzedawcy spoza 

terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wyprowadzenie wyrobów akcyzowych następuje 

przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju; 
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7)   przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 

5 litrów lub wadze do 5 kilogramów; 

8)   importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o 

pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych 

niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe. 

2a. 
(155)

 (uchylony). 

2aa. 
(156)

 W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6a, warunkiem zastosowania 

zerowej stawki akcyzy jest zakończenie przemieszczania w sposób, o którym mowa w art. 

46b ust. 2, oraz w terminie, o którym mowa w art. 46b ust. 3. 

2ab. 
(157)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, warunkiem zastosowania zerowej 

stawki akcyzy jest sporządzenie przez zużywający podmiot gospodarczy e-DD albo 

dokumentu zastępującego e-DD w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia do obrotu 

importowanych wyrobów akcyzowych. 

2b. W przypadku wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, 

jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo 

jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, przyjmuje się, w tym na potrzeby 

przepisów o zabezpieczeniu akcyzowym oraz przepisów działu VIa, że stawka akcyzy na 

te wyroby wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te zostały objęte procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy. 

2c. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne 

niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki 

lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki 

lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. 

2d. 
(158)

 Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów 

energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wynosi 1822,00 zł/1000 litrów, a w 

przypadku gazów - 14,72 zł/GJ. 

2e. 
(159)

 Jeżeli do wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, nie ma zastosowania zerowa stawka akcyzy, 

stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów - 

14,72 zł/GJ. 
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2f. 
(160)

 Podmiotowi wysyłającemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, który 

wysłał wyroby energetyczne, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, z użyciem 

Systemu i nie otrzymał raportu odbioru lub dokumentu zastępującego raport odbioru, 

przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej przez ten podmiot, jeżeli w wyniku kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego ustalono, że 

wyroby te zostały użyte do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do 

paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do 

paliw silnikowych. 

2g. 
(161)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2f, organ podatkowy, który ustalił, że wyroby 

energetyczne zostały użyte do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do 

paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do 

paliw silnikowych, informuje podmiot wysyłający, który zapłacił akcyzę, o dokonanych 

ustaleniach. 

2h. 
(162)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2f, zwrot akcyzy następuje na wniosek 

podmiotu wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 31 lit. b i c, złożony do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym organ podatkowy poinformował podmiot wysyłający o 

dokonanych ustaleniach. 

[3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh).] 

<3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 5,00 zł za megawatogodzinę (MWh).> 

3a. Stawka akcyzy na energię elektryczną zużywaną: 

1)   w procesie wydobycia i przeróbki wyrobów o kodzie CN 2701 na terenie zakładu 

górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) przez podmiot będący 

podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej, 

2)   w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 w procesie odgazowania wyrobów o kodzie CN 

2701 w temperaturze powyżej 950°C przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od 

energii elektrycznej 

- wynosi 3,00 zł za megawatogodzinę (MWh). 

3b. Stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 3a, stosuje się pod warunkiem, że podatnik akcyzy, 

o którym mowa w ust. 3a, nie korzysta w stosunku do energii elektrycznej ze zwolnienia 

od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a lub w art. 31d. 

4. W przypadku: 
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1)   użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, do napędu silników 

spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych 

przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w 

zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje 

się odpowiednio stawkę 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w 

temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 

zł/1000 kilogramów; 

2)   
(163)

 przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2, 

ustalonych dla wyrobów energetycznych, o których mowa w ust. 2, znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 2d, a 

jeżeli zużywający podmiot gospodarczy udowodni zużycie tych wyrobów zgodnie z 

przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania zerowej stawki akcyzy - stawkę akcyzy 

0 zł; 

3)   ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem 

przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7, stosuje się stawkę akcyzy będącą średnią 

ważoną stawek na wszystkie wyroby energetyczne wysłane w okresie rocznym do 

wszystkich odbiorców. 

5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku 

sprzedaży: 

1)   osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz 

osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy 

oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą 

sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek 

akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; 

2)   osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od 

nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, 

uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; 

oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu 

sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca 
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jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu 

potwierdzającego tę sprzedaż. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być 

dołączone do faktury oraz powinno zawierać: 

1)    dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także 

NIP; 

2)   określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 

3)   wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca 

(adresu), gdzie znajdują się te urządzenia; 

4)   datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

5)   czytelny podpis składającego oświadczenie. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być 

również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby 

posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać: 

1)   imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej 

pod tym samym adresem co nabywca; 

2)   adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu 

zameldowania; 

3)   określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 

4)   określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane 

te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia; 

5)   wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych; 

6)   datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego 

oświadczenie. 

8a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może być zastąpione oświadczeniem złożonym w 

okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych 

określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, które wywiera skutek jedynie w stosunku do 

nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, zawierającym dane 

określone w ust. 6 lub 8, pod warunkiem: 

1)    przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu 

skarbowego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów; 
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2)   potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą. 

9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe 

określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest obowiązana do okazania sprzedawcy 

dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości. 

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a osobom 

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować 

stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w 

przypadku, gdy: 

1)   osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 

1; 

2)   dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi 

wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1; 

3)   adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w 

oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze; 

4)   ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu. 

11. Importer wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a składa 

właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, a podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów - właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, 

oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych lub 

będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania 

stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, powinno zawierać dane dotyczące importera lub 

podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, określenie ilości i rodzaju oraz 

przeznaczenia nabywanych wyrobów, datę i miejsce złożenia tego oświadczenia oraz 

czytelny podpis składającego oświadczenie; kopie złożonych oświadczeń powinny być 

przechowywane przez importera i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i 

udostępniane w celu kontroli. 

13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, 

importer jest obowiązany do sporządzenia i przekazania do właściwego dla niego 

naczelnika urzędu celno-skarbowego miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których 

mowa w ust. 11, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zostało złożone zgłoszenie celne. 
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14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a sporządza 

i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne 

zestawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być 

przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli. 

15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać: 

1)   w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu 

przekazującego zestawienie, 

b)  ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie, 

c)  datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej 

zestawienie, 

d)   w przypadku oświadczeń, o których mowa w: 

–  ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także NIP 

składającego oświadczenie, 

–  ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składającego 

oświadczenie; 

2)   w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13 - dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-c. 

16. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego ustalono, 

że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów 

opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy 

określoną w ust. 4 pkt 1. 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u 

wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych 

sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571) 

 

<Art. 11b. 

1. Stawki opłaty przejściowej od dnia 1 stycznia 2019 r. na miesiąc wynoszą netto: 

1) 0,02 zł – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a; 
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2) 0,10 zł – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b; 

3) 0,33 zł – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c; 

4) 0,08 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a; 

5) 0,19 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

6) 0,20 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c; 

7) 0,06 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

2. Przez stawkę opłaty przejściowej netto, o której mowa w ust. 1, rozumie się stawkę tej 

opłaty pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271 i 1669) 

 

Art. 22. 

1. [Tworzy się Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki pochodzące ze 

sprzedaży jednostek przyznanej emisji, gromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 

23 ust. 1, są przeznaczane na:] 

<Tworzy się Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki pochodzące 

ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji oraz środki uzyskane w wyniku 

przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy z 

dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i …), gromadzone na rachunku, o którym 

mowa w art. 23 ust. 1 oraz 1a, są przeznaczane na:> 

1)   dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, w szczególności z 

ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji gazów cieplarnianych, 

pochłanianiem lub sekwestracją dwutlenku węgla (CO2), 

b)  działań adaptacyjnych do zmian klimatu, 

c)  innych działań związanych z ochroną powietrza [;] <,> 
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<d) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego, 

e) inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii, 

f) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło 

użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji, 

g) inwestycji mających na celu dostosowanie do przepisów prawa Unii 

Europejskiej mających na celu ochronę środowiska, w szczególności 

poziomów emisji ustalonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z 

dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych 

dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego 

spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 

(Dz. Urz. UE L 212 z 17.08.2017, str. 1), 

h) inwestycji w magazyny energii elektrycznej;> 

2)   refinansowanie: 

a)  Narodowemu Funduszowi kosztów związanych z przeznaczaniem środków tego 

funduszu niebędących wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek Kioto, 

b)  wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanemu dalej 

"wojewódzkim funduszem", kosztów związanych z przeznaczaniem środków tego 

funduszu 

- na dofinansowanie programów lub projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym 

kosztów związanych z przekazaniem środków na dochody budżetu państwa w celu 

dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, 

obejmujących realizację tych programów lub projektów. 

2. Programy lub projekty, o których mowa w ust. 1, są realizowane w obszarach: 

1)   poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki; 

2)   poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi 

technologiami węglowymi; 

3)   zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne; 

4)   unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu; 

5)   wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

<5a) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i 

ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji;> 
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6)   unikania lub redukcji emisji metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w 

przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, 

a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii; 

7)   działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych; 

8)   innych działań zmierzających do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów 

cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) oraz adaptacji do zmian 

klimatu; 

<8a) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego; 

8b dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w 

przepisach prawa Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska, w 

szczególności w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 

2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik 

(BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE; 

8c) inwestycji w magazyny energii elektrycznej;> 

9)   prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych 

środowisku; 

10)  działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie 

krajowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto. 

[3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i projektów 

przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2, kierując się 

koniecznością wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii 

Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska oraz potrzebą 

zapewnienia przejrzystości procedur wyboru programów i projektów, a także mając na 

uwadze wyznaczone obszary oraz wielkość osiąganych efektów ekologicznych.] 

<3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i projektów 

przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, 6–8 

oraz 9 i 10, kierując się koniecznością wypełniania zobowiązań wynikających z 

przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony 

środowiska oraz potrzebą zapewnienia przejrzystości procedur wyboru programów i 

projektów, a także mając na uwadze wyznaczone obszary oraz wielkość osiąganych 

efektów ekologicznych.> 
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<4. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i 

projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 

5a i 8a–8c, kierując się koniecznością wypełniania zobowiązań wynikających 

z przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony 

środowiska oraz potrzebą zapewnienia przejrzystości procedur wyboru programów i 

projektów, a także mając na uwadze wyznaczone obszary oraz wielkość osiąganych 

efektów środowiskowych.> 

Art. 23. 

1. Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji są przekazywane na 

wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu, zwany dalej "Rachunkiem 

klimatycznym", jeżeli wynika to z zawartej umowy sprzedaży jednostek przyznanej 

emisji. 

<1a. 20% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w 

art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przekazuje się na wyodrębnione 

subkonto w ramach Rachunku klimatycznego. Środki te mogą być przeznaczone 

wyłącznie na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

inwestycji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a–8c.> 

2. Niewykorzystane w terminie określonym umową sprzedaży jednostek przyznanej emisji 

środki, o których mowa w art. 22 ust. 1, są, jeżeli wynika to z zawartej umowy, zwracane 

na wskazany w tej umowie rachunek bankowy. 

3. Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji mogą być gromadzone na 

wyodrębnionych subkontach w ramach Rachunku klimatycznego, jeżeli wynika to z 

zawartej umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji. 

4. Narodowy Fundusz nie pobiera opłat za obsługę Rachunku klimatycznego. 

 

Art. 30. 

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku 

klimatycznym składa się do Krajowego operatora. 

2. Krajowy operator dokonuje wstępnego wyboru programów i projektów do dofinansowania 

ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. 

3. Krajowy operator zamieszcza na swojej stronie internetowej: 
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1)   informację o podmiotach, których programy lub projekty zostały wstępnie 

zakwalifikowane do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku 

klimatycznym, zwanych dalej "podmiotami"; 

2)   listę programów i projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane do 

dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym; 

3)   informację o zakresie, sposobie i warunkach dofinansowania oraz terminie realizacji 

programów lub projektów, o których mowa w pkt 2. 

[4. Krajowy operator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska do 

zaakceptowania listę i informacje, o których mowa w ust. 3. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę wyniki naboru, o którym mowa 

w art. 29 ust. 1, oraz opinię Rady Konsultacyjnej, akceptuje poszczególne programy i 

projekty umieszczone na liście, o której mowa w ust. 2, lub odmawia akceptacji, w drodze 

decyzji, poszczególnych programów i projektów. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza na stronie internetowej urzędu 

obsługującego tego ministra wykaz podmiotów, których programy lub projekty zostały 

zaakceptowane, zwanych dalej "beneficjentami", wraz z listą tych programów i projektów. 

7. Krajowy operator po otrzymaniu zaakceptowanej przez ministra właściwego do spraw 

środowiska listy programów i projektów zawiera umowę o udzielenie dotacji z każdym z 

beneficjentów albo z beneficjentem i bankiem udzielającym beneficjentowi kredytu na 

realizację programu lub projektu.] 

<4. Krajowy operator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska do 

zaakceptowania listę i informacje, o których mowa w ust. 3. W zakresie programów i 

projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 

2 pkt 5, 5a i 8a–8c, listę i informacje, o których mowa w ust. 3, krajowy operator 

przedkłada do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw energii. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i  projektów 

przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 

8a–8c, minister właściwy do spraw energii, biorąc pod uwagę wyniki naboru, o 

którym mowa w art. 29 ust. 1, oraz opinię Rady Konsultacyjnej, akceptuje 

poszczególne programy i projekty umieszczone na liście, o której mowa w ust. 3 pkt 

2, lub odmawia akceptacji, w drodze decyzji, poszczególnych programów i 

projektów. 
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6. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów 

przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 

8a–8c, minister właściwy do spraw energii, zamieszcza na stronie internetowej 

urzędu obsługującego właściwego ministra wykaz podmiotów, których programy lub 

projekty zostały zaakceptowane, zwanych dalej „beneficjentami”, wraz z listą tych 

programów i projektów. 

7. Krajowy operator po otrzymaniu zaakceptowanej przez ministra właściwego do 

spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw energii listy programów i 

projektów zawiera umowę o udzielenie dotacji z każdym z beneficjentów albo z 

beneficjentem i bankiem udzielającym beneficjentowi kredytu na realizację 

programu lub projektu.> 

8. Umowa, o której mowa w ust. 7, określa szczegółowy zakres i częstotliwość składania 

przez beneficjenta raportów zawierających dane i informacje dotyczące osiągniętych 

efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych, 

wydatkowania środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego oraz postępów w 

realizacji programu lub projektu. 

Art. 31. 

[1. Podmiot, którego program lub projekt znajdujący się na liście, o której mowa w art. 30 

ust. 3 pkt 2, nie został zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, 

może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, złożyć wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw środowiska. 

2. W przypadku gdy minister właściwy do spraw środowiska utrzyma w mocy swoją decyzję, 

podmiotowi przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.] 

<1. Podmiot, którego program lub projekt znajdujący się na liście, o której mowa w art. 

30 ust. 3 pkt 2, nie został zaakceptowany przez odpowiednio ministra właściwego do 

spraw środowiska lub ministra właściwego do spraw energii, może, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania decyzji, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 

odpowiednio do ministra właściwego do spraw środowiska lub ministra właściwego 

do spraw energii. 

2. W przypadku gdy odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska lub minister 

właściwy do spraw energii utrzyma w mocy swoją decyzję, podmiotowi przysługuje 
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prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania decyzji.> 

3. Wniesienie skargi nie wstrzymuje zawierania umów o udzielenie dotacji z beneficjentami. 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) 

 

Art. 16. 

 1. Uprawnienia do emisji są ważne w okresie rozliczeniowym, na który zostały przydzielone. 

2. Uprawnienia do emisji niewykorzystane w danym roku okresu rozliczeniowego zachowują 

ważność w kolejnych latach tego okresu. 

[3. Uprawnienia do emisji znajdujące się na rachunku w rejestrze Unii, z wyłączeniem 

krajowego rachunku posiadania, niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym są 

zastępowane równoważną liczbą uprawnień do emisji ważnych w kolejnym okresie 

rozliczeniowym.] 

<3. Uprawnienia do emisji znajdujące się na rachunku w rejestrze Unii, z wyłączeniem 

krajowego rachunku posiadania, niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym 

są zastępowane równoważną liczbą uprawnień do emisji ważnych w kolejnym 

okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem uprawnień do emisji, o których mowa w art. 

27 ust. 3 zdanie drugie.> 

Art. 27. 

1. W okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. instalacjom 

wytwarzającym energię elektryczną, które były eksploatowane najpóźniej w dniu 31 

grudnia 2008 r., lub instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, w przypadku 

których proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w tym dniu, mogą 

być przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 

2. Za dzień faktycznego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego uznaje się dzień, w którym 

zostały podjęte prace przygotowawcze związane z tym procesem. 

[3. Uprawnienia do emisji przydzielone instalacji wytwarzającej energię elektryczną, w 

przypadku której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 

grudnia 2008 r., mogą zostać wydane tej instalacji od roku, w którym rozpoczęto 

eksploatację tej instalacji.] 
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<3. Uprawnienia do emisji przydzielone instalacji wytwarzającej energię elektryczną, w 

przypadku której proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w 

dniu 31 grudnia 2008 r., mogą zostać wydane tej instalacji od roku, w którym 

rozpoczęto eksploatację tej instalacji. Uprawnienia, które nie zostały wydane 

instalacji wytwarzającej energię elektryczną do roku rozpoczęcia eksploatacji 

zostają sprzedane w drodze aukcji po zakończeniu roku, w którym powinny były 

zostać wydane tej instalacji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.> 

<3a. Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, w przypadku której 

proces inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 

r., jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pismem w postaci elektronicznej 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci 

papierowej, ministra właściwego do spraw środowiska o braku możliwości 

rozpoczęcia eksploatacji tej instalacji przed upływem roku kalendarzowego, do 

którego został przypisany przydział uprawnień. W przypadku przedłożenia 

powyższej informacji, uprawnienia do emisji są kierowane do aukcji na zasadach 

określonych w ust. 3 zdanie drugie.> 

4. Prowadzący instalację wytwarzającą energię elektryczną, w przypadku której proces 

inwestycyjny został faktycznie rozpoczęty najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r., 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska i Krajowemu ośrodkowi 

informację o oddaniu instalacji do użytkowania, w terminie 14 dni od dnia oddania tej 

instalacji do użytkowania. 

Art. 49. 

1. Liczbę uprawnień do emisji przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji określa i 

ogłasza Komisja Europejska, zgodnie z art. 10 oraz art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1031/2010. 

2. Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji stanowią dochód 

budżetu państwa. 

<2a. Środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których 

mowa w art. 27 ust. 3 zdanie drugie, przekazuje się w wysokości: 

1) 20% na wyodrębnione subkonto, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 

17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, 1669 i …); 
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2) 80% do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 

ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. …).> 

3. Zasady sprzedaży uprawnień do emisji w drodze aukcji określa rozporządzenie Komisji 

(UE) nr 1031/2010. 

4. Krajowy ośrodek pełni funkcję prowadzącego aukcję w rozumieniu art. 3 pkt 20 

rozporządzenia Komisji (UE) 1031/2010. 

5. Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do uprawnień do emisji 

sprzedawanych w drodze aukcji wykonuje minister właściwy do spraw środowiska. 

6. Co najmniej połowę środków pieniężnych uzyskanych z aukcji w danym roku 

kalendarzowym lub ich równowartość przeznacza się przynajmniej na jeden spośród 

następujących celów: 

1)   redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym przez wkład na rzecz Globalnego 

Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej oraz na rzecz 

Funduszu Adaptacyjnego wprowadzonego w życie na konferencji w sprawie zmian 

klimatu w Poznaniu (COP 14 i COP/MOP 4), adaptację do skutków zmian klimatu 

oraz finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz projektów demonstracyjnych w 

zakresie zmniejszenia emisji i adaptacji do skutków zmian klimatu, w tym udział w 

inicjatywach realizowanych w ramach europejskiego strategicznego planu w 

dziedzinie technologii energetycznych i Europejskich Platform Technologicznych; 

2)   rozwój energii ze źródeł odnawialnych w celu realizacji zobowiązań Unii Europejskiej 

dotyczących wykorzystania w 20% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020, jak 

również rozwój innych technologii przyczyniających się do przejścia do bezpiecznej i 

zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej oraz pomoc w realizacji zobowiązań Unii 

Europejskiej dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej o 20% do roku 

2020; 

3)   unikanie wylesiania oraz zwiększenie zalesiania i ponownego zalesiania w krajach 

rozwijających się, które ratyfikowały Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 

1996 r. poz. 238); transfer technologii i ułatwienie adaptacji do niekorzystnych 

skutków zmian klimatu w tych krajach; 

4)   pochłanianie dwutlenku węgla (CO2) związane z zalesianiem oraz antropogenicznymi 

działaniami z zakresu gospodarki leśnej w Unii Europejskiej; 
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5)   bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku 

węgla (CO2), w szczególności pochodzącego z elektrowni opalanych stałym paliwem 

kopalnym oraz z sektorów i podsektorów przemysłu, również w krajach trzecich; 

6)   finansowanie rozwiązań zachęcających do wprowadzania niskoemisyjnych oraz 

publicznych środków transportu; 

7)   finansowanie badań i rozwoju w zakresie efektywności energetycznej oraz czystych 

technologii w sektorach objętych systemem; 

8)   zwiększanie efektywności energetycznej i termomodernizację budynków, w tym 

poprzez dostarczanie wsparcia finansowego w celu uwzględnienia aspektów 

społecznych w przypadku gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach; 

9)   finansowanie badań i rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do 

skutków tych zmian w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego; 

10)  pokrywanie wydatków administracyjnych związanych z administrowaniem systemem 

przez Krajowy ośrodek. 

7. Za realizację zasady wyrażonej w ust. 6 uznaje się również stosowanie polityk wsparcia 

podatkowego lub finansowego oraz polityk regulacyjnych wywierających wpływ na 

wsparcie finansowe działań wymienionych w ust. 6. 

 

 


