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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 13 grudnia 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 591) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

1. Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 9 grudnia 2021 r. ustawy o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, określanej dalej jako „opiniowana 

ustawa”, jest – w ocenie projektodawcy zawartej w uzasadnieniu jej projektu – „realizacja 

działań w obszarze podatków, zmierzających do powstrzymania wzrostu inflacji” (str. 1). 

 

2. Przedmiotem opiniowanej ustawy jest nowelizacja: 

1) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 

z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1293); 

3) ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010 

i 2219); 

4) ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu 

wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa 

lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. poz. 1803 i 2191); 
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5) ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2105). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Opiniowana ustawa została uchwalona w oparciu o projekt wniesiony do Sejmu przez 

Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2021 r. (druk sejmowy nr 1811). W dniu 2 grudnia 

2021 r. – po odbyciu pierwszego czytania – Sejm skierował projekt opiniowanej ustawy 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Komisja Finansów Publicznych 

przedstawiła sprawozdanie o projekcie opiniowanej ustawy w dniu 8 grudnia 2021 r. (druk 

sejmowy nr 1824). Podczas drugiego czytania projektu opiniowanej ustawy, które odbyło się 

w dniu 8 grudnia 2021 r., zgłoszono do niego 17 poprawek (druk sejmowy nr 1824–A), 

z których dwie zostały przyjęte w trzecim czytaniu. W toku sejmowego postępowania 

legislacyjnego nie dokonano w projekcie opiniowanej ustawy zmian, które zmieniałyby 

meritum jego pierwotnego zakresu w sposób znaczący. 

 

III. Uwaga ogólna o charakterze konstytucyjnym 

 

Opiniowana ustawa zmierza do wprowadzenia: 

1) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. zwolnienia od akcyzy 

sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii 

elektrycznej w gospodarstwie domowym; 

2) odrębnie dla okresów: od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz od dnia 

1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. obniżenia stawek akcyzy na: 

a) benzyny silnikowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

akcyzowym, 

b) oleje napędowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym, 

c) biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 

ustawy o podatku akcyzowym, 



– 3 – 

d) gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 

pkt 12 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku akcyzowym; 

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wyłączenia 

od opodatkowania sprzedaży detalicznej: 

a) benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

akcyzowym, 

b) olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku 

akcyzowym, 

c) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 

pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym, 

d) gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 

ust. 1 pkt 12 lit. a–b ustawy o podatku akcyzowym. 

Przepis art. 8 opiniowanej ustawy przewiduje, że wejdzie ona w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. Realizacja zamierzonego obniżenia stawek akcyzy 

na wybrane paliwa silnikowe od dnia 20 grudnia 2021 r. jest zatem uzależniona od podpisania 

opiniowanej ustawy przez Prezydenta w terminie umożliwiającym jej ogłoszenie najpóźniej 

w dniu 19 grudnia 2021 r. Opiniowana ustawa będzie rozpatrywana przez Senat 

na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 14–17 grudnia 2021 r. Niezależnie jednak 

od treści uchwały izby wyższej w sprawie opiniowanej ustawy, Prezydent będzie dysponował 

zaledwie kilkudniowym okresem na podjęcie decyzji w sprawie jej podpisania. Tymczasem 

nierespektowanie zagwarantowanego Prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji okresu 

na podjęcie decyzji w sprawie podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę 

do stwierdzenia, że ustawodawca uchybił standardowi demokratycznego państwa prawnego
1
. 

 

 

 

 

IV. Uwaga szczegółowa o charakterze konstytucyjnym 

                                                 

1
 Zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. (Kp 1/13). 
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Zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. 

Powołany przepis statuuje zatem nakaz, „by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie 

w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości 

na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. Nakazowi temu 

sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala na wprowadzenie 

do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. Dotyczyć to 

może zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu i niebędących przedtem 

przedmiotem rozważań w komisjach”
2
. Niezależnie od tego, należy zauważyć, że „wykładnia 

przepisów regulujących poprawki „sejmowe” i „senackie” musi być dokonywana w taki 

sposób, aby nie prowadziło to do zatarcia odrębności między inicjatywą ustawodawczą 

i poprawkami, a w konsekwencji do obchodzenia wymagań, które Konstytucja przewiduje dla 

inicjatywy ustawodawczej”, przy czym „wyjście poza zakreślony przez samego 

projektodawcę zakres przedmiotowy projektu może mieć miejsce tylko wówczas, gdy treść 

poprawki pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem projektowanej ustawy, a zwłaszcza 

wtedy, gdy jej wprowadzenie jest niezbędne do pełnego zrealizowania koncepcji 

projektodawcy. Odmienne stanowisko oznaczałoby obejście konstytucyjnych wymagań 

dotyczących inicjatywy ustawodawczej i trzech czytań projektu”
3
. 

W kontekście powyższych rozważań należy zauważyć, iż: 

1) po odbyciu pierwszego czytania projektu opiniowanej ustawy, w wyniku przyjęcia przez 

Komisję Finansów Publicznych niektórych poprawek zgłoszonych na jej posiedzeniu, 

tekst projektu opiniowanej ustawy został uzupełniony o nowelizację: 

a) ustawy o systemie instytucji rozwoju (art. 3 opiniowanej ustawy) – w zakresie 

dotyczącym możliwości powierzenia przez Radę Ministrów Polskiemu Funduszowi 

Rozwoju realizacji rządowego programu udzielania pomocy przedsiębiorcom 

wsparcia finansowego na obszarze, na którym wprowadzono czasowy zakaz 

przebywania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. 

o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776, z późn. zm.), 

                                                 

2
 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 23 lutego 1999 r. (K 25/98) oraz z dnia 9 marca 2016 r. (K 47/15). 

3
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (P 11/08). 



– 5 – 

b) ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (art. 5 opiniowanej ustawy) będącej elementem pakietu 

ustawodawczego programu „Polski Ład” – w zakresie dotyczącym wydłużenia okresu 

vacatio legis niektórych jej unormowań do dnia 1 stycznia 2023 r., w tym przepisu 

przewidującego, że konsument jest obowiązany do dokonywania płatności 

za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji 

z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 

20 000 zł lub równowartość tej kwoty, 

2) w wyniku przyjęcia przez Sejm poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania 

projektu opiniowanej ustawy jego tekst został uzupełniony o nowelizację ustawy 

o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części 

województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (art. 4 

opiniowanej ustawy) – w zakresie dotyczącym ustanowienia kompetencji wojewody 

do przyznawania, za zgodą ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

rekompensaty podmiotom nieobjętym zakresem podmiotowym wymienionej ustawy 

 tj. sprawy nieobjęte zakresem projektu opiniowanej ustawy skierowanego do Sejmu przez 

Radę Ministrów. 

Mając na uwadze, że poprawki zgłaszane na etapie sejmowego postępowania 

ustawodawczego powinny „pozostawać w związku z projektem złożonym w Sejmie przez 

wnioskodawcę, przy czym więź ta winna mieć wymiar nie tylko formalny, 

ale i merytoryczny, polegający na tym, że konkretne poprawki odnoszące się do projektu 

powinny pozostawać w odpowiedniej relacji z jego treścią, zmierzając do modyfikacji 

pierwotnej treści projektu”
4
, należy uznać, że wymienione wyżej przepisy są niezgodne 

z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji przez to, że zostały uchwalone przez Sejm 

bez dochowania trybu wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego. Należy 

również dobitnie podkreślić, że nie tylko na etapie drugiego czytania, ale również w toku prac 

komisyjnych niedopuszczalne jest wprowadzanie poprawek, które stanowią „nowość 

normatywną, wychodząc poza zakres projektu ustawy”
5
, nawet jeżeli – jak ma to miejsce  

                                                 

4
 Ibidem. 

5
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2009 r. (K 53/07). 
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w analizowanym przypadku – są one obiektywnie korzystne dla adresatów proponowanej 

regulacji. 

W świetle podniesionej argumentacji, zasadne jest rozważenie następujących propozycji 

poprawek: 

1) określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży 

detalicznej”; 

2) skreśla się art. 3–5; 

3) w art. 8 skreśla się wyrazy „ , z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2022 r”. 

 

V. Uwaga szczegółowa o charakterze legislacyjnym 

 

W wyniku przyjęcia przez Sejm poprawki zgłoszonej na etapie drugiego czytania 

projektu opiniowanej ustawy jego tekst został wzbogacony o dodanie w ustawie o podatku 

akcyzowym art. 162a w następującym brzmieniu: „Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 

ust. 1, stosuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa 

pochodzenia energii elektrycznej wydanego dla energii elektrycznej wytworzonej przed 

dniem zmiany stawki akcyzy, przez obniżenie akcyzy w okresach rozliczeniowych 

następujących po dniu zmiany stawki akcyzy w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii 

elektrycznej odpowiadającej prawom majątkowym wynikającym z tego świadectwa oraz 

stawki akcyzy obowiązującej w dacie wytworzenia i dostarczenia do zużycia energii 

elektrycznej udokumentowanej tym świadectwem.”. 

Charakter prawny powołanego unormowania nie jest jasny, gdyż: 

1) umiejscowienie go w grupie przepisów zawartych w rozdziale 2 działu VII ustawy 

o podatku akcyzowym sugeruje jego epizodyczny charakter, tj. związany wyłącznie 

z czasowym zwolnieniem od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej, o którym mowa 

w dodawanym art. 163d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (art. 1 pkt 2 opiniowanej 

ustawy); 
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2) użyte w jego treści sformułowanie: „przed dniem zmiany stawki akcyzy” (pojęcie 

„zmiany stawki” ma szerszy zakres znaczeniowy niż zwolnienie od akcyzy), 

bez stosownego odesłania do dodawanego art. 163d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym 

(art. 1 pkt 2 opiniowanej ustawy), sugeruje, że przepis ten ma mieć charakter generalny 

i abstrakcyjny. 

W zależności zatem od wyjaśnienia motywu legislacyjnego, jaki przyświecał dodaniu 

w ustawie o podatku akcyzowym art. 162a, należałoby: 

1) jeżeli przepis ten ma mieć charakter epizodyczny – umiejscowić go bezpośrednio 

po dodawanym art. 163d ustawy o podatku akcyzowym (tj. w bezpośrednim sąsiedztwie 

przepisów dotyczących czasowego zwolnienia od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej), 

w wyniku akceptacji poniższej propozycji poprawki: 

 w art. 1: 

a) skreśla się pkt 1, 

b) w pkt 2 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 163d” dodaje się wyrazy  

„i art. 163e” oraz dodaje się art. 163e w brzmieniu: 

„Art. 163e. Zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1, stosuje się 

na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia 

energii elektrycznej wydanego dla energii elektrycznej wytworzonej do dnia 

31 grudnia 2021 r. przez obniżenie akcyzy w okresach rozliczeniowych 

następujących po tym dniu w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii 

elektrycznej odpowiadającej prawom majątkowym wynikającym z tego świadectwa 

oraz stawki akcyzy obowiązującej w dacie wytworzenia i dostarczenia do zużycia 

energii elektrycznej udokumentowanej tym świadectwem.”; 

2) jeżeli przepis ten ma mieć charakter generalny i abstrakcyjny, a tym samym regulować 

tryb zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł 

energii w przypadku każdoczesnej zmiany stawki tej akcyzy – umiejscowić go jako 

art. 30 ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym (tj. w bezpośrednim sąsiedztwie przepisów 

merytorycznych dotyczących zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej 

z odnawialnych źródeł energii), w wyniku akceptacji poniższej propozycji poprawki: 

 w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 30 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. W przypadku zmiany stawki akcyzy na energię elektryczną zwolnienie, 

o którym mowa w ust. 1, stosuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego 

umorzenie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wydanego dla energii 

elektrycznej wytworzonej przed dniem zmiany stawki akcyzy, przez obniżenie akcyzy 

w okresach rozliczeniowych następujących od dnia tej zmiany w wysokości stanowiącej 

iloczyn ilości energii elektrycznej odpowiadającej prawom majątkowym wynikającym 

z tego świadectwa oraz stawki akcyzy obowiązującej w dacie wytworzenia i dostarczenia 

do zużycia energii elektrycznej udokumentowanej tym świadectwem.”;”. 

 

 

 

Piotr Magda 

Główny legislator 


