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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 16 maja 2019 r. 

 

o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

 

(druk nr 1183) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

Art. 37i. 

[1. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu 

Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 510), z tym że kwota stanowiąca 80% opłaty paliwowej stanowi 

przychód Krajowego Funduszu Drogowego, a kwota stanowiąca 20% tej opłaty - 

przychód Funduszu Kolejowego.] 

<1. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu 

Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu 

Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510) oraz Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej (Dz. U. poz. …), z tym że kwota stanowiąca 77,5% opłaty 

paliwowej stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, kwota stanowiąca 

18,5% tej opłaty stanowi przychód Funduszu Kolejowego, a kwota stanowiąca 4% 

tej opłaty – przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej.> 

2. W 2009 r. przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa w ust. 1, 

powiększona o kwotę 200 mln zł, o którą pomniejsza się przychód z opłaty paliwowej 

Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku. Kwota ta zostanie przekazana przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty paliwowej na rachunek 

Funduszu Kolejowego do dnia 15 grudnia 2009 r. 
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3. W latach 2010-2014 przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa w ust. 

1, powiększona corocznie o kwotę 100 mln zł, o którą pomniejsza się przychód z opłaty 

paliwowej Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku. 

3a. W 2015 r. przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa w ust. 1, 

powiększona o kwotę 500 mln zł, o którą pomniejsza się przychód z opłaty paliwowej 

Krajowego Funduszu Drogowego w tym roku. 

3b. W latach 2016-2019 przychód Funduszu Kolejowego stanowi kwota, o której mowa w 

ust. 1, powiększona corocznie o kwotę 400 mln zł, o którą pomniejsza się przychód z 

opłaty paliwowej Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku. 

4. Sposób i terminy przekazania kwoty 200 mln zł, o której mowa w ust. 2, oraz kwoty 100 

mln zł, o której mowa w ust. 3, zostaną określone w umowie, o której mowa w art. 12 

ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. 

5. Sposób i terminy przekazania kwoty 500 mln zł, o której mowa w ust. 3a, oraz kwoty 400 

mln zł, o której mowa w ust. 3b, zostaną określone w umowie, o której mowa w art. 12 

ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. 

 

Art. 37m. 

1. Stawka opłaty paliwowej wynosi: 

1)   133,21 
(9)

 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania 

tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1; 

2)   297,61 
(10)

 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych 

olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o 

których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3; 

3)   164,61 
(11)

 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 

pkt 4 i 5. 

2. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, ulegają podwyższeniu na następny rok 

w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w 

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

3. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie trzeciego 

kwartału, każdego roku. 
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<3
1
. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z uwzględnieniem 

zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 13,00 zł za 1000 l albo 

o 13,00 zł za 1000 kg. Kwota 13,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z ust. 2.> 

3a. W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z 

uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 25,00 zł 

za 1000 l albo o 25,00 zł za 1000 kg. Kwota 25,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z 

ust. 2. 

<3b. W latach 2020–2021 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z 

uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 

28,00 zł za 1000 l albo o 28,00 zł za 1000 kg. Kwota 28,00 zł nie podlega 

podwyższeniu zgodnie z ust. 2.> 

4. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki opłaty paliwowej 

obliczone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, zaokrąglając je w górę do 

pełnych groszy. 

[5. Minister właściwy do spraw transportu ogłaszając, zgodnie z ust. 4, stawki opłaty 

paliwowej na lata 2015-2019, uwzględnia kwotę 25,00 zł, o której mowa w ust. 3a.] 

<5. Minister właściwy do spraw transportu ogłaszając, zgodnie z ust. 4, stawki opłaty 

paliwowej, uwzględnia kwoty, o których mowa odpowiednio w ust. 3
1
–3b.> 

 

Art. 37o. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane składać informację o opłacie 

paliwowej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi 

urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę paliwową w terminie: 

1)   do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty 

- w przypadkach, o których mowa w art. 37j ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 

2)   określonym dla należności celnych - w przypadku, o którym mowa w art. 37j ust. 1 

pkt 2 

- na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania 

wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego. 

[2. W razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej Bank Gospodarstwa Krajowego 

dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu 

i Funduszowi Kolejowemu.] 
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<2. W razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej Bank Gospodarstwa Krajowego 

dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Krajowemu Funduszowi 

Drogowemu, Funduszowi Kolejowemu oraz Funduszowi rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej.> 

3. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zapłata powinna nastąpić. 

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji 

w sprawie opłaty paliwowej, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie 

jednolitości informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 37j, oraz 

zapewnienie możliwości kontroli wysokości dokonywanych wpłat. 

 

Art. 37p. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 37o ust. 1, przekazuje kwoty 

pobranej opłaty paliwowej na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa 

Krajowego, w terminie 14 dni od dnia jej pobrania. 

[2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 

dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 

określonej w art. 37i, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego oraz na rachunek 

Funduszu Kolejowego, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 37o ust. 2.] 

<2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w 

wysokości określonej w art. 37i, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, na 

rachunek Funduszu Kolejowego oraz na rachunek Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 37o 

ust. 2.> 
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USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 

z późn. zm.) 

Art. 140ae. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140aa ust. 1 i 1a, są przekazywane odpowiednio do 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

2. Środki z tytułu kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są przekazywane w terminie pierwszych 2 dni 

roboczych po upływie tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu 

Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, drogowych 

obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia 

pojazdów. 

[3. Urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują 

prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.] 

<3. Urzędy celno-skarbowe otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w 

wysokości 12% nałożonej kary.> 

4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa. 

<4a. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują prowizję od 

pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary. Prowizja stanowi 

wpływ Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o którym mowa w ustawie z 

dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej (Dz. U. poz. …).> 

5. Od kar pieniężnych urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu 

drogowego odliczają prowizję, a pozostałą część kary, w terminie 4 dni po upływie 

każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów 

wymienionych w ust. 1. 

<Art. 140af. 

1. Grzywny, o których mowa w art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821), pobierane przez organy Inspekcji Transportu 

Drogowego, nakładane na właściciela lub posiadacza pojazdu, o których mowa w art. 

78 ust. 4 i 5 ustawy, stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 
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r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. 

2. Kary porządkowe, o których mowa w art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 

– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. 

zm.), pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, nakładane na osoby, 

o których mowa w art. 78 ust. 4 i 5 ustawy, stanowią wpływy Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w 

ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 

 

<Art. 37ba. 

Grzywny, o których mowa w art. 37b, pobierane przez organy Inspekcji Transportu 

Drogowego stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o którym 

mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 

z późn. zm.) 

[Art. 321b. 

Opłata emisyjna stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, o którym mowa w art. 28z ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344 i 

1356), z tym że kwota stanowiąca 85% opłaty emisyjnej stanowi przychód Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kwota stanowiąca 15% tej opłaty - 

przychód Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.] 
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<Art. 321b. 

Opłata emisyjna stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, o którym mowa w art. 28z 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730), oraz Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w 

ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. …), z tym że kwota stanowiąca 80% 

opłaty emisyjnej stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, kwota stanowiąca 15% tej opłaty – przychód Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu, a kwota 5% tej opłaty – Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.> 

 

Art. 321i. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę pobranej opłaty emisyjnej na 

wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni od dnia jej 

pobrania. 

[2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje kwotę, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 

dni od dnia jej wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 

określonej w art. 321b, na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, chyba że zachodzi 

przypadek, o którym mowa w art. 321h ust. 2.] 

<2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje kwotę, o której mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni od dnia jej wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, 

w wysokości określonej w art. 321b, na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz na 

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o 

którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, chyba że zachodzi przypadek, 

o którym mowa w art. 321h ust. 2.> 
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USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 i 675) 

 

<Art. 26b. 

Grzywny, o których mowa w art. 26, pobierane przez organy Inspekcji Transportu 

Drogowego stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, o którym 

mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.) 

Art. 51. 

§ 1. Środki przymusu, o których mowa w art. 49 i 50, stosuje sąd właściwy do rozpoznania 

sprawy, a w toku czynności wyjaśniających także prokurator, jeżeli prowadzi te 

czynności. W toku czynności wyjaśniających, prowadzonych przez organ inny niż 

prokurator, środki przymusu, o których mowa w art. 50 § 1, stosuje sąd właściwy do 

rozpoznania sprawy na wniosek organu dokonującego tych czynności, a pozostałe środki 

przymusu - organ dokonujący czynności wyjaśniających. 

§ 2. Karę porządkową wskazaną w art. 49 § 1 i 2 uchyla odpowiednio sąd lub organ 

przełożony nad organem, który daną karę nałożył. 

§ 3. Na postanowienie odmawiające uchylenia kary porządkowej przysługuje ukaranemu 

zażalenie; jeżeli postanowienie wydano w toku czynności wyjaśniających, zażalenie 

rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania sprawy. 

§ 4. Kary porządkowe nałożone w toku czynności wyjaśniających ściąga się w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. [Kary te stanowią dochód 

budżetu państwa.] <Kary te stanowią dochód budżetu państwa, z wyjątkiem kar 

porządkowych pobieranych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, które 

stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

(Dz. U. poz. …).> 
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Art. 100. 

§ 1. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, jest właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego przez organy Inspekcji Transportu Drogowego jest Główny Inspektor 

Transportu Drogowego. 

[§ 3. Grzywna stanowi dochód budżetu państwa, a w przypadku gdy nałoży ją funkcjonariusz 

organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód tej 

jednostki samorządu.] 

<§ 3. Grzywna stanowi dochód budżetu państwa, z wyjątkiem grzywien nakładanych 

przez organy Inspekcji Transportu Drogowego stanowiących wpływy Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej albo Krajowego Funduszu 

Drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 

oraz z 2019 r. poz. 730), a w przypadku gdy nałoży ją funkcjonariusz organu 

podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego – stanowi dochód tej 

jednostki samorządu.> 

§ 4. Organem uprawnionym do: 

1)    zaopatrywania w formularze mandatu karnego oraz przydziału serii i numerów 

mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 

jest minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

2)   dystrybucji oraz rozliczania formularzy mandatu karnego, przydziału i rozliczania 

serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego jest odpowiednio: 

a)   właściwy miejscowo dyrektor izby administracji skarbowej, 

b)  Główny Inspektor Transportu Drogowego - dla organów Inspekcji Transportu 

Drogowego. 

§ 4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze 

obwieszczenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej właściwy do zaopatrywania w 
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formularze mandatu karnego oraz przydziału serii i numerów mandatów karnych 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. 

§ 5. Organy, o których mowa w § 4 pkt 2, zaopatrują nieodpłatnie organy uprawnione do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w formularze mandatu karnego, z 

wyjątkiem podmiotów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie § 14 pkt 2, 

które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie. 

§ 6. Odpłatność za nabycie formularzy mandatu karnego obejmuje wyłącznie koszty ich 

wytworzenia i dystrybucji. 

§ 7. Organy, o których mowa w § 4 pkt 2, oraz organ uprawniony do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego prowadzą ewidencję formularzy mandatu karnego oraz 

przydzielonych serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego. 

§ 8. Organ uprawniony do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego prowadzi ewidencję tych grzywien, zgodnie z przepisami o 

rachunkowości. 

§ 9. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego współpracuje z 

organem, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a, oraz organem uprawnionym do poboru 

należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zadań tych organów wynikających z niniejszego kodeksu, 

w tym poprzez udzielanie informacji w sprawach dotyczących odpowiednio formularzy 

mandatu karnego, przydzielonych serii i numerów mandatów generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz nałożonych grzywien. 

§ 10. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z wyjątkiem 

organów Inspekcji Transportu Drogowego, sporządza informację dotyczącą liczby 

otrzymanych i wykorzystanych formularzy mandatu karnego oraz liczby przydzielonych i 

wykorzystanych serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego i przekazuje organowi, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a. 

§ 11. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, stanowiących 

dochód budżetu państwa, z wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, 

sporządza informację dotyczącą danych objętych formularzem mandatu karnego oraz 

uiszczonych i nieuiszczonych grzywien i przekazuje ją za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego organowi, o którym mowa w § 1. Informacja stanowi dowód 

księgowy należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, 
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bez konieczności zamieszczania podpisu wystawcy dowodu, o którym mowa w 

przepisach o rachunkowości. 

§ 12. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową naczelnika 

urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności, o których mowa w § 1, 

uwzględniając sprawność i skuteczność czynności zmierzających do uregulowania 

należności. 

§ 14. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz 

przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego, 

2)   podmioty, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie, 

3)   tryb i szczegółowy zakres współpracy, o której mowa w § 9, 

4)   tryb i terminy przekazania oraz szczegółowy zakres informacji, o których mowa w § 

10 i 11 

- mając na względzie zapewnienie bezzwłocznego ewidencjonowania, rozliczania i 

ściągania należności wynikających z grzywien, zapewnienie stałego i niezakłóconego 

dostępu organom uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 

do odpowiedniej liczby formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów 

karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, a także 

niezwłocznego i prawidłowego rozliczania formularzy mandatu karnego oraz 

przydzielonych serii i numerów mandatów generowanych przez system 

teleinformatyczny. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 

125, 690 i 730) 

Art. 46. 

1. Wpływy uzyskane z opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7-9 i art. 43, oraz wpływy z 

opłat z tytułu: 
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1)   w międzynarodowym transporcie drogowym: 

a)  udzielenia licencji wspólnotowej, zmiany licencji wspólnotowej, przedłużenia 

ważności licencji wspólnotowej, wydania wypisu z licencji wspólnotowej, 

wydania wtórnika licencji wspólnotowej oraz przeniesienia uprawnień 

wynikających z licencji wspólnotowej, 

b)  wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, przedłużenia ważności zezwolenia, 

wydania wypisu z zezwolenia, wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie 

przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu 

wahadłowego lub przewozu okazjonalnego, 

c)  wydania decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, 

d)  wydania zezwolenia na przewóz kabotażowy, 

e)  wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 19a ust. 1, 

f)  wydania zaświadczenia, zmiany zaświadczenia, wydania wypisu z zaświadczenia o 

zgłoszeniu działalności w zakresie międzynarodowego przewozu na potrzeby 

własne, 

2)   wydania wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe 

Forum Transportu (International Transport Forum), 

3)   wydania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób 

na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

- są przekazywane w całości na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad. 

1a. Wpływy uzyskane z opłat, za wydanie zezwoleń zagranicznych na wykonywanie 

międzynarodowego transportu drogowego rzeczy lub osób, są przekazywane, z 

zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2: 

[1)   na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad - 50% wpływów; 

2)   do budżetu państwa - 50% wpływów.] 

<1) na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad – 20% wpływów; 

2) do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 
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przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. …) 

– 80% wpływów.> 

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje nadzór nad realizacją wpływów 

z opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7-9 i art. 43. 

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych opłat, o 

których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 1, w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po 

zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu 

Drogowego, z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg krajowych oraz na potrzeby 

gromadzenia danych o drogach publicznych i sporządzania informacji o sieci dróg 

publicznych, jak również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy 

autostrad. 

3a. (uchylony). 

4. Wpływy uzyskane z innych opłat niż wymienione w ust. 1, stanowią odpowiednio dochód 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa. 

 

Art. 56. 

1. Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze 

mandatów karnych: 

1)   zgodnie z przepisami ustawy; 

2)   za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

3)   w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

4)   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych; 

5)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

6)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach; 

7)    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. 

2. Inspektor ma prawo prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, 

kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed sądami 

powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od 

postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania 

Inspekcji Transportu Drogowego. 
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3. Grzywny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 oraz w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 9 

marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, 

pobierane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, są przekazywane na 

wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Kary 

pieniężne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6 i 7, pobierane przez organy Inspekcji 

Transportu Drogowego są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy właściwej 

jednostki organizacyjnej Inspekcji, obsługującej organ nakładający karę pieniężną w I 

instancji. 

<4. Grzywny i kary zgromadzone na rachunkach, o których mowa w ust. 3, stanowią 

wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyjątkiem 

grzywien i kar, które zgodnie z odrębnymi przepisami stanowią wpływy Krajowego 

Funduszu Drogowego lub jednostek samorządu terytorialnego. Wpłat dokonuje się 

w terminie pierwszych czterech dni roboczych następujących po zakończeniu 

tygodnia, w którym środki wpłynęły na rachunki, o których mowa w ust. 3.> 

 

Art. 94. 

[1. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.] 

<1. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa, z tym że kara pieniężna pobrana 

przez organ Inspekcji Transportu Drogowego stanowi wpływ Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w 

ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej.> 

2. Karę pieniężną uiszcza się na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna. Koszty związane z jej przekazaniem 

pokrywa zobowiązany podmiot. 

3. W przypadku gdy podczas kontroli stwierdzone zostanie naruszenie obowiązków lub 

warunków przewozu drogowego przez zagraniczny podmiot mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub 

porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość 

egzekucji należności nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów 

tego państwa, funkcjonariusz lub pracownik organu przeprowadzającego kontrolę pobiera 
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kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej, określonej w 

załączniku nr 3 lub 4 do ustawy. 

4. Kaucję pobiera się w formie: 

1)   gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub 

2)   przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie 

administracyjne w sprawie o nałożenie kary, a w przypadku poboru kaucji przez 

organy celne - na wyodrębniony rachunek bankowy naczelnika urzędu skarbowego 

określonego w przepisach odrębnych, przy czym koszty przelewów ponosi 

zobowiązany podmiot. 

5. W przypadku poboru kaucji przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, możliwe 

jest jej przekazanie w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej. Koszty 

związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na rachunek bankowy, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2, ponosi bezzwrotnie zobowiązany podmiot. 

6. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 2. 

7. Kaucję przekazuje się: 

1)   na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 - w terminie 7 dni od dnia, w którym 

decyzja o nałożeniu kary stała się wykonalna; 

2)   na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił - w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o nałożeniu kary 

pieniężnej albo doręczenia orzeczenia sądu administracyjnego o uchyleniu lub 

stwierdzeniu nieważności takiej decyzji. 

8. W przypadku, gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, 

do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 7 pkt 2. 

9. Do kary pieniężnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa. 

Art. 95a. 

1. Kto, będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów albo świadectwa kierowcy nie 

zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio 

decyzja o cofnięciu zezwolenia, licencji, o czasowym cofnięciu wypisów z licencji 

wspólnotowej lub o cofnięciu świadectwa kierowcy stała się ostateczna 

- podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. 
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2. Kto, będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie 

drogowym, nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o 

niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w 

terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna 

- podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. 

3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ 

właściwy w sprawach udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub licencji. 

[4. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód organu właściwego w sprawach 

udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.] 

<4. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód organu właściwego w sprawach 

udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, 

z tym że te kary pobierane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej.> 

Art. 95b. 

1. W przypadku naruszenia przepisów art. 8-11, art. 13-17, art. 19-21 i art. 24-27 

rozporządzenia nr 181/2011 przewoźnik drogowy lub podmiot zarządzający dworcem, o 

którym mowa w art. 3 lit. o rozporządzenia nr 181/2011, podlegają karze pieniężnej w 

wysokości do 30 000 złotych. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, organ 

właściwy do rozpatrzenia skargi, określony odpowiednio w art. 82b ust. 2 i 3 oraz art. 82c 

ust. 3. 

3. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, organ uwzględnia zakres 

naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu 

naruszenia. 

4. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, nakładana przez: 

1)   organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - stanowi dochód 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 
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[2)   organ właściwy do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów 

osób w międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 

2 lit. a - stanowi dochód budżetu państwa;] 

<2) organ właściwy do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a – stanowi wpływ Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie 

z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej;> 

3)   marszałka województwa - stanowi dochód samorządu województwa; 

4)   wojewodę - stanowi dochód budżetu państwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510) 

 

Art. 5. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

[1)   20% wpływów z opłaty paliwowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.);] 

<1) 18,5% wpływów z opłaty paliwowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 

27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730);> 

2)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu w bankach; 

3)   przychodów z akcji w spółkach przekazanych ministrowi właściwemu do spraw 

transportu przez Skarb Państwa w celu zasilenia Funduszu; 

4)   (uchylony); 

5)   środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 

6)   wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego; 
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7)   inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, 

o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260); 

8)   darowizn i zapisów; 

9)   wpływów z innych środków publicznych. 

2. W 2009 r. środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o kwotę 200 mln zł, 

przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

paliwowej. 

3. W latach 2010-2014 środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się corocznie o 

kwotę 100 mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących 

wpływów z opłaty paliwowej. 

4. W 2015 r. środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o kwotę 500 mln zł, 

przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

paliwowej. 

5. W latach 2016-2019 środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się corocznie o 

kwotę 400 mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących 

wpływów z opłaty paliwowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

Art. 23. 

1.  Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest obowiązany zapewnić w danym 

roku kalendarzowym co najmniej minimalny udział innych paliw odnawialnych lub 

biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, stosowanych 

we wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego na 

potrzeby własne na tym terytorium w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie 
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jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych 

przez niego w ciągu roku kalendarzowego na potrzeby własne na tym terytorium. 

1a. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy może zrealizować obowiązek, o którym 

mowa w ust. 1, uiszczając opłatę zastępczą w wysokości określonej w ust. 6, jeżeli 

wykaże, że w roku kalendarzowym, którego dotyczył ten obowiązek, zrealizował 

Narodowy Cel Wskaźnikowy na minimalnym określonym poziomie. 

1b. Minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w ust. 

1a, wynosi co najmniej 85% poziomu obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

<1ba. Minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na lata 2020–

2022 wynosi 80%.> 

1c. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, minimalny 

poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w ust. 1a, 

uwzględniając minimalny poziom realizacji tego obowiązku określony w ust. 1b, a także 

biorąc pod uwagę sytuację na rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. 

2. Minimalny udział, o którym mowa w ust. 1: 

1)   liczony jest według wartości opałowej poszczególnych biokomponentów. 

2)   (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wartość opałową 

poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych uwzględniając stan wiedzy technicznej 

w tym zakresie. 

4. W przypadku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które 

udokumentowały wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70% biokomponentów 

wytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania biokomponentów, z: 

1)   surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze 

co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w Republice Turcji 

albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie 

umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to 

gospodarstwo a wytwórcą, przetwórcą lub pośrednikiem lub 

2)   biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między wytwórcą a 

pośrednikiem lub przetwórcą, lub 
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3)   surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców 

- minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy iloczynowi współczynnika 

redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W pozostałych przypadkach 

minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy Narodowemu Celowi 

Wskaźnikowemu. 

4a. 
(11)

 Udział biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do 

ustawy, liczony według wartości opałowej, w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej kutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez 

ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium, uznaje się za dwukrotnie wyższy w 

części, w jakiej zostały one wytworzone z surowców określonych w załączniku nr 1 do 

ustawy. 

4b. Do surowców, z których udział liczony według wartości opałowej uznaje się za 

dwukrotnie wyższy w rozumieniu ust. 4a, nie zalicza się odpadów będących naturalnymi 

surowcami spożywczymi, które na skutek niecelowego lub celowego działania lub w 

wyniku braku odpowiednich warunków produkcji, przechowywania, transportu lub 

przetwarzania nabyły cechy uniemożliwiające ich przeznaczenie do spożycia lub przestały 

spełniać wymogi dopuszczające te surowce do spożycia. 

4ba. Udział biokomponentów, o którym mowa w ust. 4a, nie może być wyższy niż 1,5%. 

4c. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, niższy niż 

wynikający z ust. 4ba, udział biokomponentów, o którym mowa w ust. 4a, biorąc pod 

uwagę stan wiedzy technicznej w zakresie możliwości wykorzystania tych surowców do 

wytwarzania biokomponentów oraz ich dostępność. 

4d. 
(12)

 W przypadku podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, który realizując 

obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej benzynami silnikowymi kutkującej trwałym wyzbyciem 

się benzyn silnikowych lub zużywa je na potrzeby własne, minimalny udział, o którym 

mowa w ust. 1, może być liczony w sposób określony w ust. 4, pod warunkiem że nie 

mniej niż 60% biokomponentów zawartych w tych benzynach silnikowych zostało 

wytworzonych w sposób określony w ust. 4. 
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5. Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze rozporządzenia, 

wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata, 

biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku 

biokomponentów i paliw ciekłych. 

6. 
(13)

 Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 1a, oblicza się według wzoru: 

 

Oz = Ozj × W × (N - P), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oz -   wysokość opłaty zastępczej, wyrażoną w złotych, 

[Ozj -  jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 0,01, wyrażoną w złotych/MJ,] 

<Ozj – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 0,014, wyrażoną w złotych/MJ> 

W -    wartość energetyczną paliw ciekłych i biopaliw ciekłych rozporządzonych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez podmiot uiszczający opłatę zastępczą, a także zużytych przez niego na 

potrzeby własne na tym terytorium, liczoną za rok, w którym podmiot ten skorzystał z 

uprawnienia, o którym mowa w ust. 1a, wyrażoną w MJ; wartość opałową 

poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określa się zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie ust. 3, 

N -    wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego, do którego realizacji był obowiązany 

podmiot uiszczający opłatę zastępczą, wyrażoną w procentach, 

P -    wysokość zrealizowanego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów 

zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, stosowanych we wszystkich 

rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez 

podmiot uiszczający opłatę zastępczą na potrzeby własne na tym terytorium w ogólnej 

ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i 

kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego w ciągu roku 

kalendarzowego na potrzeby własne na tym terytorium w roku, w którym podmiot 
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uiszczający opłatę zastępczą skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1a, 

wyrażoną w procentach. 

7. 
(14)

 (uchylony). 

8. 
(15)

 Opłatę zastępczą uiszcza się na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, do dnia 31 

stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 

1. 

9. 
(16)

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej 

"NFOŚiGW", przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki informację o wpłatach z tytułu opłat zastępczych 

dokonywanych za dany rok kalendarzowy na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, do 

końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w 

ust. 1. 

Art. 28ze. 

1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

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

innych paliw odnawialnych; 

2)   wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży 

sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 

pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do 

ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie; 

3)   pomoc dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw 

ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego 

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

wykorzystywanych w transporcie; 

4)   wsparcie dla: 

a)  producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, 

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

z biometanu, lub wodór, 

b)  przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do 

środków transportu, o których mowa w lit. a; 

5)   wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w 

aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione 
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zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, 

wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny 

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

energię elektryczną; 

6)   dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub 

przystani jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub 

skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, 

lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną; 

7)   wsparcie: 

a)  badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, 

biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego 

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

pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, 

wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań 

konstrukcyjnych, 

b)  wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w lit. a; 

8)   wsparcie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub 

innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu 

ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii 

elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 

9)   wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami 

ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym 

(LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do 

napędu energię elektryczną; 

10)  wsparcie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw 

ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego 

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

wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 

11)  promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych; 

12)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach. 

2. Środki Funduszu przeznacza się także na: 

1)   pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem Funduszem; 
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2)   pokrycie kosztów usług świadczonych przez doradców w zakresie identyfikacji 

przedsięwzięć, do realizacji których może być zastosowany tryb pozakonkursowy, 

oraz w zakresie oceny przedsięwzięć wymagających wsparcia, a także projektów 

zgłoszonych do ich realizacji; 

3)   zapłatę wynagrodzenia BGK za wykonywanie zadań, o których mowa w art. 28z ust. 

4 [.] <;> 

<4) Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. …), 

w kwocie stanowiącej 55% wpływów z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w 

art. 23 ust. 1a.> 

<2a. Fundusz przekazuje kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 4, na Fundusz rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do dnia 30 marca 

roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 23 

ust. 1.> 

3. Wsparcie dla projektów udzielane na cele określone w ust. 1 ze środków Funduszu, w tym 

dotacji celowej, może mieć formę: 

1)   dotacji; 

2)   pożyczek, w tym udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego, oraz innego 

zwrotnego wsparcia finansowego; 

3)   obejmowania lub nabywania przez dysponenta Funduszu, na rzecz Skarbu Państwa: 

a)  akcji lub udziałów spółek, 

b)  obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego  

- które prowadzą działalność w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1-5 i 7. 

4. Wybór określonej formy wsparcia należy do dysponenta Funduszu. 

5. W przypadku terminowego wykonania przedsięwzięcia objętego wsparciem Funduszu oraz 

osiągnięcia planowanych efektów określonych w umowie, o której mowa w art. 28zp ust. 

1, pożyczki, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być umarzane w części. 

6. Umorzenia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje NFOŚiGW, w formie pisemnej na 

podstawie przepisów prawa cywilnego, na wniosek podmiotu, któremu udzielono 

pożyczki. 
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USTAWA z dnia6 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 giga-dżul (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 – [1565,00115) zł/ 1000 litrów] <1552,00 zł/1000 

litrów>; 

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 – [1196,00115) zł/ 1000 litrów] <1183,00 zł/1000 

litrów>; 

7) (uchylony)  

8) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych prze-pisach, przeznaczonych do napędu silników 

spalinowych, bez względu na kod CN – [1196,00115) zł/1000 litrów] <1183,00 

zł/1000 litrów> ; 

9) 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;  

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

2710 20 39:119)  
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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 – [695,00115) zł/1000 kilogramów] <682,00 zł/1000 kilogramów>,  

– w stanie gazowym – [11,04115) zł/1 gigadżul (GJ)] <10,78 zł/1 gigadżul (GJ”)>,  

aa) 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 prze-pisach:  

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

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

c) pozostałych – [14,72115) zł/1 GJ]  <14,46 zł/1 GJ>; Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 

864  

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 – [1822,00115) zł/1000 litrów]  <1809,00 zł/1000 

litrów>;  

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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<1aa. W latach 2020–2021 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. 

a i c oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 28,00 zł/1000 litrów, 28,00 zł/1000 

kilogramów albo 0,56 zł/1 gigadżul (GJ).> 

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:] 

<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 okresów, o których mowa w ust. 1a i 1aa, 

uwzględniając kwoty ich obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a i 1aa:> 

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) w posiadaniu zużywającego podmiotu gospodarczego;  

2) 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) 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) nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez zużywający podmiot gospodarczy;  

5) nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez 

zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do zużywającego podmiotu 
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gospodarczego i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą 

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

6) importowane przez zużywający podmiot gospodarczy;  

6a) 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;  

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. (uchylony)  

2aa. 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. 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 na-pędu 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.  
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2d. Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów 

energetycznych określonych w za-łączniku 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. 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.  

2f. 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. 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. 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 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, z późn. zm.128)) 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).  
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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. Dziennik Ustaw – 106 – Poz. 

864  

4. W przypadku:  

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 

-sza od 890 kilogramów/metr 

sześcienny – 2047,00 zł/1000 kilogramów;  

2) 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 prowadzą-cym działalność gospodarczą – do uzyskania od 

nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do ce-lów 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;  
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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 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 po-winno 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. Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 864  

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

okresowej umowie za-wartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych 
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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;  

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 po-twierdzenia 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 sprzeda-ży 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 dokonujące-go 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 
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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.  

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. Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 864  

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.  
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USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 382, 534 i 730) 

[Art. 114. 

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 107, art. 108 i art. 112a, stanowią 

dochód budżetu państwa.] 

<Art. 114. 

1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 107 i art. 112a, nakładanych 

przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, stanowią wpływy Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. …). 

2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w: 

1) art. 107, nakładanych przez organy wymienione w art. 107 ust. 4 pkt 2 –6, 

2) art. 108, 

3) art. 112a, nakładanych przez organy wyspecjalizowane inne niż wymienione w 

ust. 1 

– stanowią dochód budżetu państwa.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

<Art. 32a. 

Grzywny, o których mowa w art. 32 ust. 1, pobierane przez organy Inspekcji 

Transportu Drogowego stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 

o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. …).> 
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USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480) 

 

<Art. 57a. 

Grzywny, o których mowa w art. 57, pobierane przez organy Inspekcji Transportu 

Drogowego stanowią wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. 

U. poz. …).> 

 


