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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 17 kwietnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

(druk nr 1158) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa obniża stawki podatku od wydobycia niektórych kopalin (podatek) poprzez 

zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia 

miedzi i od wydobycia srebra.  

Nowelizacja przewiduje zmianę ust. 2–5 w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. 

o podatku od wydobycia niektórych kopalin, które to przepisy regulują zasady obliczania 

stawki podatku, w przypadku podatku od wydobycia miedzi (ust. 2 i 3) i srebra (ust. 4 i 5), 

poprzez zastosowane wzorów określających wysokość stawek podatkowych. 

W obecnym stanie prawnym przepisy art. 7 ust. 2 i 4 – mające zastosowanie gdy średnia 

cena za tonę odpowiednio miedzi lub srebra przekracza kwotę zaktualizowaną 

obwieszczeniem ministra finansów, wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od 

wydobycia niektórych kopalin – nie przewidują zastosowania we wzorze żadnego 

współczynnika, co oznacza zastosowanie współczynnika 1,0. Nowelizacja obniża tym samym 

współczynnik przyjmowany do obliczenia stawki podatku do 0,85. 

W przypadku zaś gdy średnia cena za tonę miedzi lub srebra nie przekracza kwoty 

zaktualizowanej przywołanym obwieszczeniem ministra finansów, nowelizacją obniża się 

współczynnik przyjmowany do obliczania stawki podatku odpowiednio z 0,44 do 0,374 

(art. 7 ust. 3) oraz z 0,75 do 0,638 (art. 7 ust. 5). 

Bez zmian pozostają maksymalne i minimalne stawki podatku. 
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W myśl założeń autorów ustawy stawka podatku od wydobycia niektórych kopalin ma 

ulec obniżeniu o 15% – bez względu na cenę miedzi i srebra. 

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 r.  

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 3312) był projektem poselskim. Marszałek Sejmu 

skierował projekt do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w dniu 

3 kwietnia 2019 r. Prace sejmowe po pierwszym czytaniu prowadziła Komisja Finansów 

Publicznych. Komisja po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniach 10 i 11 

kwietnia 2019 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk 

sejmowy nr 3377). Na etapie prac w Komisji wydłużono okres vacatio legis ustawy oraz 

wprowadzono poprawki o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym.  

W trakcie drugiego czytania na 80. posiedzeniu Sejmu w dniu 11 kwietnia 2019 r. 

zgłoszono 2 poprawki. Pierwsza przewidywała zawieszenie poboru podatku od wydobycia 

miedzi i srebra w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. Natomiast druga 

proponowała dalsze zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki 

podatku. Komisja wniosła o odrzucenie poprawek. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia poselskiego ze zmianami 

proponowanymi przez Komisję, przy 407 głosach za, braku głosów przeciw oraz 

3 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.  

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 


