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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 11 września 2019 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 1305) 

 

 

U S T A W A   z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396, z późn. zm.) 

<Art. 168b. 

1. Kontrolę spełniania przez wprowadzony do obrotu kocioł na paliwo stałe o 

znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW wymagań określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 169 ust. 1 prowadzą właściwe organy 

Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668). 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów wyniki przeprowadzonych kontroli zawierające 

następujące dane: 

1) liczbę przeprowadzonych kontroli; 

2) liczbę skontrolowanych podmiotów; 

3) liczbę skontrolowanych kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie 

większej niż 500 kW; 

4) liczbę i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości; 

5) liczbę wydanych zaleceń pokontrolnych oraz liczbę i wartość nałożonych 

administracyjnych kar pieniężnych. 

3. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie danych, o których 

mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości, w terminie do końca marca roku 

następującego po roku, którego te dane dotyczą, zbiorczą informację zawierającą 

dane, o których mowa w ust. 2.> 
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Art. 171b. 

<1.> Wprowadzać do obrotu można, z wyłączeniem przepisów art. 166 i 167 oraz przepisów 

wydanych na podstawie art. 169 i 170, produkty: 

1)   zgodnie z prawem wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji; 

2)   zgodnie z prawem wyprodukowane w państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

<2. Uwzględniając potrzebę ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz 

zdrowie i życie ludzi, przepisu ust. 1 nie stosuje się do kotłów na paliwo stałe 

o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, które nie spełniają wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 169 ust. 1.> 

 

<Art. 172a. 

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1) kotle na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW – 

rozumie się przez to kocioł na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej 

niż 500 kW, w tym kocioł wchodzący w skład zestawów zawierających kocioł na 

paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a i d rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z 

dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

kotłów na paliwo stałe (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 193 z 

21.07.2015, str. 100, z późn. zm.), z wyłączeniem kotła o znamionowej mocy cieplnej 

większej niż 100 kW z ręcznym zasilaniem balotami słomy; 

2) wprowadzeniu do obrotu kotła na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie 

większej niż 500 kW – rozumie się przez to każde rozporządzenie kotłem na paliwo 

stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej, w tym najem oraz sprzedaż za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub realizowane w innej 

formie niż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.> 
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TYTUŁ V 

Środki finansowo-prawne 

 

<Dział VI 

Administracyjne kary pieniężne za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów 

na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW 

niespełniających wymagań 

 

Art. 321k. 

1. Przedsiębiorca, który narusza zakaz określony w art. 171 przez wprowadzenie do 

obrotu kotła na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW w 

rozumieniu art. 172a pkt 2, który nie odpowiada wymaganiom określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 169 ust. 1, podlega administracyjnej karze 

pieniężnej. 

2. Administracyjna kara pieniężna wynosi do 5% przychodu przedsiębiorcy 

osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie mniej niż 10 000 zł. 

3. Jeżeli przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym nie osiągnął przychodu 

albo nie prowadził działalności gospodarczej, administracyjna kara pieniężna wynosi 

10 000 zł. 

4. Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, o 

której mowa w art. 168b ust. 1. 

5. Przedsiębiorca jest obowiązany do dostarczenia wojewódzkiemu inspektorowi 

Inspekcji Handlowej właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, 

o której mowa w art. 168b ust. 1, na każde jego wezwanie, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania tego wezwania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru 

administracyjnej kary pieniężnej. 

6. Administracyjna kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na 

rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej. 

 

Art. 348. 

1. Kto narusza określony w art. 171 zakaz wprowadzania do obrotu produktów, które nie 

odpowiadają wymaganiom, o których mowa w art. 169 ust. 1, 
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podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto narusza obowiązek, o którym mowa w art. 167 ust. 2, nie 

spełniając wymagań, o których mowa w art. 167 ust. 3, lub kto narusza obowiązek, o 

którym mowa w art. 167 ust. 5. 

<3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, która 

dokonuje wprowadzenia do obrotu kotła na paliwo stałe o znamionowej mocy 

cieplnej nie większej niż 500 kW w rozumieniu art. 172a pkt 2, który nie odpowiada 

wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 169 ust. 1.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1 -128 pominięto)  

129)   dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36; 

[129a)   świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie 

dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia: 

a)  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub 

b)  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany 

lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

–  w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i 

zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery;] 

<129a) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, 

otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na 

przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze 
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środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. 

zm.);> 

(pkt 130 - 148 pominięto)  

(ust. 1a - 39pominięto) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 

1524, 1696 i 1712) 

Art. 33. 

1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku 

zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę 

może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, 

mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na 

budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany 

przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 

pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego. 

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 

1)   cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania 

projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000; 

2)   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

3)   decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3a)  pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa 

w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane; 

4)   w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach 

zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o 
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uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 

82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: 

a)  linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, 

placów i innych miejsc publicznych, 

b)  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia 

terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani 

morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego; 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7)   w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

a)  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b)  uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych; 

8)   umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem 

rewitalizacji[.]  <;> 

<9) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego 

budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 

7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 

z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.); klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.> 

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie. 

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych: 

1)   których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla 

użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, 

zapory wodne lub 

2)   których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, 

rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, 

należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę 

organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra. 

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć: 
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1)   zgodę właściciela obiektu; 

2)   szkic usytuowania obiektu budowlanego; 

3)   opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 

4)   opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

5)   pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

6)   w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu. 

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje 

niejawne mogą być za zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej 

przechowywane przez inwestora. 

6. W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 

ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że 

wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 

14 dni od dnia wpływu wniosku. 

 

 

 

 U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z 

późn. zm.)  

Art. 7b. 

[1. Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do 

sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła oraz w którym 

przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tego obiektu 

wynosi nie mniej niż 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne 

warunki dostarczania ciepła z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub 

chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i 

energii przez: 

1)   wyposażenie obiektu w indywidualną instalację odnawialnego źródła ciepła, źródło ciepła 

użytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych albo 

2)   przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

- chyba że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła 

odmówiło wydania warunków przyłączenia do sieci albo dostarczanie ciepła do tego 

obiektu z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnej instalacji odnawialnego źródła ciepła, 

źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródła ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność energetyczną aniżeli z innego 

indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do 

tego obiektu. 

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli ceny ciepła stosowane 

przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające 

ciepło do sieci, o której mowa w ust. 1, są równe lub wyższe od obowiązującej średniej 

ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla źródła ciepła 

zużywającego tego samego rodzaju paliwo. 

3. Efektywność energetyczną dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 1, określa się na 

podstawie audytu, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej.] 

<1. Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest 

przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, 

zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania 

ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie 

wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu do sieci 

ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.  

2. Przez system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się sieć ciepłowniczą lub chłodniczą 

oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub 

odbioru ciepła lub chłodu. 

3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli: 

1) ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do sieci ciepłowniczej, o której mowa w 

ust. 1, są równe lub wyższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której 

mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla źródła ciepła zużywającego tego samego 

rodzaju paliwo albo 
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2) planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które 

charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie 

wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.> 

<3a. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o którym mowa w ust. 3 

pkt 2, określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 

29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1984 oraz z 2019 r. poz. 730). 

3b. W odniesieniu do obiektów zasilanych z więcej niż jednego indywidualnego źródła 

ciepła, na potrzeby określenia współczynnika nakładu nieodnawialnej energii 

pierwotnej, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dla całości ciepła dostarczanego do 

obiektu, stosuje się odpowiednio metodologię zawartą w przepisach wydanych na 

podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 545, 1030 i 1210).> 

4. Przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system 

ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje 

się co najmniej w: 

1)   50% energię z odnawialnych źródeł energii lub 

2)   50% ciepło odpadowe, lub 

3)   75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub 

4)   50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668)  

 

Art. 3. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług; 

1a)  kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zasadniczych, 

szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych 

właściwych organów; 
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1aa)   kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań, kontrola w 

zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności 

formalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), z 

wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów; 

1b)  kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) w zakresie spełniania ogólnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa; 

1c)  kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych 

dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach; 

1d)  
(1)

 kontrola produktów związanych z energią wprowadzonych do obrotu lub oddawanych 

do użytku, o których mowa w aktach delegowanych określonych w wykazie ogłaszanym 

na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu 

energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2016 r. poz. 1790 oraz z 2019 

r. poz. 1030), z wyłączeniem produktów, o których mowa w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 

efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64, z 

późn. zm.); 

1e)  kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 

konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań 

technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.); 

2)   kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 

wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i 

zafałszowań, oraz kontrola usług; 

2a)  kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1466 i 1479); 

2b)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 
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ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1479); 

2c)  kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży 

odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o 

wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 649); 

2d)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.); 

<2da) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168b ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;> 

2e)  kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu ustawy 

z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1669), 

przeznaczonych dla konsumentów, w tym pobieranie próbek i badanie próbek tych 

produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych; 

2f)  kontrola znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. 

Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 

32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów 

paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i 

zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), w obrocie 

detalicznym, w tym pobieranie i badanie próbek żywności w celu identyfikacji w niej 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

2g)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 

z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów 

materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1); 

2h)   kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu 

detalicznego lub hurtowego przepisów art. 40a, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 
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2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 

150, 650 i 1479); 

2i)  
(2)

 kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów o produktach kosmetycznych; 

3)   prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich; 

4)   organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych; 

5)   prowadzenie poradnictwa konsumenckiego; 

6)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków 

spożywczych określonych w przepisach odrębnych. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Inspekcja wykonuje w zakresie 

niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych organów. 

 

 

 

 U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2174, z późn. zm.) 

Art. 41. 

 1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 

ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

2. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 

7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. 

2a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. 

3. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem 

art. 42. 

4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. 

5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników 

ryczałtowych stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika 

ewidencji określonej w art. 109 ust. 3. 

6. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod 

warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza 

terytorium Unii Europejskiej. 

6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: 

1)   dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego 

do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk 

tego dokumentu; 

2)   dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego 

do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest 

jego autentyczność; 

3)   zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym 

służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez 

właściwy organ celny. 

6b. W przypadku wywozu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, 

dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest zaświadczenie, o którym mowa w art. 68b 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne. 

7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej 

dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz 

w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania 

dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji 

podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w 

terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla 

dostawy tego towaru na terytorium kraju. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny 

potwierdzający procedurę wywozu. 

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium 

Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika 

do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym 

podatnik otrzymał ten dokument. 

9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, 

stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, 

pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca 

miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał 

dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. 
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9b. Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym 

niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie 

jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami 

dostawy, w których określono termin wywozu towarów. 

10. (uchylony). 

11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 

pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 

okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym 

mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i 

wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio. 

12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, 

modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części 

zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. 

[12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty 

budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz 

lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji 

ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, 

zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.] 

<12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się 

obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali 

użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w 

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty 

sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – 

wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania 

z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, 

a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) 

funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.> 

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 

12a nie zalicza się: 
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1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 

300 m
2
; 

2)   lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m
2
. 

12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity 

określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części 

podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej 

kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w 

całkowitej powierzchni użytkowej. 

13. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione 

w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają 

opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub 

przepisach wykonawczych określono inną stawkę. 

14. (uchylony). 

14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana 

przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według 

stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. 

14b. (uchylony). 

14c. W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są 

następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te 

płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za 

wykonaną: 

1)   w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części 

wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; 

2)   z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki 

podatku. 

14d. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności 

w okresie, o którym mowa w ust. 14c, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność 

wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie. 

14e. W przypadku: 

1)   dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 

2)   świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

3)   świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy 
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-   dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka 

podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia 

objęte tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany 

stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany 

stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany stawki 

podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed 

dniem zmiany stawki podatku. 

14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część 

zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem 

zmiany stawki podatku. 

14g. Przepisów ust. 14a-14f nie stosuje się w przypadku importu towarów lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość 

opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. 

14h. W przypadku: 

1)   opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku, 

2)   zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem 

- przepisy ust. 14a-14g stosuje się odpowiednio. 

15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do 

celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 

10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). 

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i 

świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług 

oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając: 

1)   specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług; 

2)   przebieg realizacji budżetu państwa; 

3)   przepisy Unii Europejskiej. 

 

 


