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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 26 września 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji 

i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych 

ustaw 

(druk nr 805) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania 

napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji 

i etykietowaniu środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego, 

a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008, zwanego dalej „rozporządzeniem 

2019/787”. 

Ustawa: 

1) określa instytucje odpowiedzialne za przekazywanie Komisji Europejskiej informacji 

o organach wyznaczonych do zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 

2019/787 oraz nadzorowania procesu leżakowania (dojrzewania) napojów 

spirytusowych, o którym mowa w art. 13 ust. 6 tego rozporządzenia; 

2) wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności 

w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców 

posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe 

w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek 

akcyzowy; 
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3) określa tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe 

wymagań określonych w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych na jego 

podstawie; 

4) przekazuje Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

kompetencję do prowadzenia następujących rejestrów działalności regulowanej: 

a) rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, 

b) rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania 

alkoholu etylowego, 

c) rejestru producentów wyrobów tytoniowych; 

5) doprecyzowuje brzmienie przepisów określających dokumenty wymagane przy 

uzyskaniu wpisu do rejestrów działalności regulowanej wymienionych w ww. pkt 4; 

6) określa zasady postępowania w razie śmierci, rozwiązania albo przekształcenia 

przedsiębiorcy wpisanego do rejestrów działalności regulowanej wymienionych 

w ww. pkt 4 lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego następuje 

następstwo prawne; 

7) określa zasady nadzoru nad procesem leżakowania napoju spirytusowego, w tym 

wymóg zamieszczania w opisie, prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego 

informacji o okresie jego leżakowania (dojrzewania). 

W tym celu ustawa zmienia: 

1) ustawę z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 

wyrobów tytoniowych; 

2) ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej; 

3) ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa; 

4) ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich. 

Ponadto, na etapie prac legislacyjnych w Sejmie (pierwszego czytania w Komisji 

Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zakres regulacji ustawy 

rozszerzono o zmianę ustawy z dnia 2 września 2002 r. o szczególnym wsparciu podmiotów 

poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Polega ona na zmianie 

daty stanowiącej wyznacznik dla danych zawartych w rejestrze REGON, które stanowią 

podstawę do oceny spełnienia warunku do przyznania płatnikowi składek w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych do jednorazowego 

świadczenia pieniężnego, przeznaczonego na ograniczenie niektórych skutków 
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ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na Odrze, tj. daty „31 lipca 2020 r.” datą 

„31 lipca 2022 r.”. 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe związane z proponowanymi w niej zmianami  

(art. 7–13). 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:  

1) art. 1 pkt 15 w zakresie dodawanych art. 12a ust. 1–3 i art. 12b oraz art. 3, które 

wchodzą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia;  

2) art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 

1 sierpnia 2022 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 12 lipca 2022 r. 

(druk sejmowy nr 2452).  

W dniu 15 lipca 2022 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania do 

Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po 

rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 13 września 2022 r., przyjęły projekt 

i  wniosły o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 2579). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 61. posiedzeniu Sejmu w dniu 14 

września 2022 r. Projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Gospodarki 

i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w dniu 15 września 2022 r. 

przedstawiły do niego dodatkowe sprawozdanie (druk nr 2579–A). 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 15 września 2022 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 239 posłów, przy 207 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się. 

 

III. Uwaga o charakterze konstytucyjnym  

Zakres regulacji ustawy został rozszerzony na etapie prac legislacyjnych w Sejmie 

(pierwszego czytania w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
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Wsi) o zmianę ustawy z dnia 2 września 2002 r. o szczególnym wsparciu podmiotów 

poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. 

Abstrahując od zasadności dokonania takiego rozszerzenia, nie budzi wątpliwości, że 

wykracza ono poza pierwotny zakres przedmiotowy i podmiotowy rządowego projektu 

ustawy wniesionej do Sejmu, która jako tzw. ustawa o charakterze europejskim służy, 

co do zasady, zapewnieniu stosowania wskazanego w odnośniku nr 1 do ustawy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/787. W związku z tym 

wyjaśnienia przez przedstawiciela Rządu wymaga po pierwsze, dlaczego przedmiotowa 

zmiana została dodana właśnie do opiniowanej ustawy, po drugie, czy w rozpatrywanym 

przypadku zachodzi przesłanka określona w § 93 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, 

zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to konieczne dla 

uniknięcia luki w prawie, w ustawie zmieniającej można wyjątkowo zamieścić przepisy, 

które regulują sprawy wykraczające poza zakres unormowania ustawy zmienianej. Jeżeli 

wskazana przesłanka nie zachodzi, to rozszerzenie ustawy o omawianą zmianę będzie budzić 

zasadnicze wątpliwości w kontekście zasady trzech czytań i może zostać 

zakwalifikowane jako naruszenie art. 119 ust. 1 Konstytucji. Nadmienić przy tym należy, 

że Trybunał Konstytucyjny stoi on na stanowisku, że „(…) Poprawka jest wtórną propozycją 

legislacyjną odnoszącą się do tekstu, do którego zostaje zaproponowana, co oznacza, że musi 

ona też pozostawać w przedmiotowych ramach tego tekstu (…).” (wyrok TK z dnia 23 

lutego 1999 r., sygn. akt K 25/98), a także, że poprawki muszą „(…) jednak, co do zasady, 

mieścić się w zakresie projektu wniesionego przez uprawniony podmiot i poddanego 

pierwszemu czytaniu. Wszelkie bowiem treści normatywne wykraczające poza tak określone 

ramy poprawki powinny przebyć wszystkie etapy procesu legislacyjnego (…). 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.” (wyrok TK z dnia 24 marca 2004 r., K 37/03). Wprowadzenie, nawet na 

wczesnym etapie postępowania ustawodawczego (między pierwszym a drugim czytaniem), 
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nowych treści zaburzających „zakresową tożsamość” projektu może zostać zakwalifikowane 

jako naruszenie art. 119 ust. 1 Konstytucji
1
. 

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że ustawa z dnia 2 września 2022 r. 

o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na 

rzece Odrze do dnia 26 września 2022 r. (na chwilę sporządzenia przedmiotowej opinii) nie 

została podpisana przez Prezydenta RP, w tym ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP. W związku 

z tym ustawa ta nie obowiązuje w porządku prawnym. Za niedopuszczalne należy więc uznać 

na obecnym etapie prac legislacyjnych nad procedowaną ustawą zmienianie w niej przepisów 

ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych 

w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze która nie została podpisana oraz ogłoszona 

w Dzienniku Ustaw RP. Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjęcie poprawki 

usuwającej z procedowanej ustawy zmianę ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym 

wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. 

Propozycja poprawek: 

skreśla się art. 6; 

w art. 14 skreśla się pkt 2. 

 

IV. Uwaga o charakterze systemowym  

Ustawa zawiera przepisy stanowiące, że do postępowań w sprawach 

indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego, chyba że proponowane przepisy stanowią inaczej. Są 

to przepisy art. 2 ust. 1 ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie 

oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, zwanej dalej „ustawą o wyrobie  napojów 

spirytusowych” (art. 1 pkt 4 ustawy), oraz art. 2a ust. 1 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego 

oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (art. 2 pkt 2 ustawy). Rozwiązanie takie należy 

uznać za zbędne i wprowadzające w błąd. Bezspornym jest bowiem, że w sytuacji gdy 

zmieniane ustawy nie wyłączają stosowania określonych przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego do normowanych nimi spraw lub też nie wprowadzają rozwiązań 

stanowiących lex specialis w stosunku do rozwiązań określonych w Kodeksie postępowania 

administracyjnego, to w zakresie w nich nieuregulowanym znajdują zastosowanie przepisy 

                                                 

1
 P. Kędziora, Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego, str. 73–74. 
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Kodeksu postępowania administracyjnego, a w przypadku gdy zmieniane ustawy zawierają 

przepisy stanowiące lex specialis, to właśnie te przepisy będą miały zastosowanie 

w określonych w nich sprawach z jednoczesnym wyłączeniem regulujących te sprawy 

w odmienny sposób przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Odesłać tutaj 

należy do przesądzającego o tym art. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(stanowiącego, że kodeks ten normuje postępowanie przed organami administracji publicznej 

w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych 

w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco) oraz art. 3 tego kodeksu 

(określającego przypadki, w których nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego). Zgodnie natomiast z dyrektywą § 11 Zasad techniki prawodawczej  

– w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych (tzw. 

przepisów o charakterze informacyjnym). Zbędnym jest więc w rozpatrywanej sytuacji 

zamieszczanie przepisów, które miałyby, jak wynika z uzasadnienia do projektu 

procedowanej ustawy (str. 3), określać zakres stosowania Kodeksu postępowania 

administracyjnego do proponowanych regulacji, tym bardziej, że jak wskazano wyżej 

proponowane przepisy błędnie sugerują, że ich brak oznaczałby, że do postępowań 

w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, objętych 

zakresem regulacji zmienianych ustaw, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Mając powyższe na uwadze, rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej 

poniżej poprawki.  

Propozycja poprawek: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 2: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) w ust. 3 wyrazy „przepisów Kpa” zastępuje się wyrazami „przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 

1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1855), zwanej dalej „Kpa”„; 

w art. 2 w pkt 2, w art. 2a: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) w ust. 3 wyraz „Kpa” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. 

poz. 1301 i 1855)”. 
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V. Uwagi szczegółowe  

1. Proponowany w art. 1 pkt 5 lit. a ustawy przepis art. 4 ust. 2 ustawy o wyrobie napojów 

spirytusowych odnosi się w części wspólnej do „działalności w zakresie wyrobu 

lub rozlewu napojów spirytusowych”. Powstaje więc pytanie o relację tej działalności 

do działalności objętej skrótem użytym w art. 3 ust. 1 zmienianej ustawy, tj. do 

„działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych”. 

Jeżeli działalność wskazana w art. 4 ust. 2 jest działalnością gospodarczą, o której mowa 

w art. 3 ust. 1, to zgodnie z wymogami § 10 Zasad techniki prawodawczej (do 

oznaczania jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń) i § 154 tych zasad 

(regulującego materię używania w ustawie skrótów określeń złożonych) rekomenduje 

się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 w części wspólnej po wyrazie „działalności” dodaje się 

wyraz „gospodarczej”. 

 

2. Proponowany w art. 1 pkt 7 lit. d ustawy przepis art. 6 ust. 7 ustawy o wyrobie napojów 

spirytusowych stanowi, że wniosek o zmianę wpisu w rejestrze ma spełniać wymagania 

określone m.in. w art. 6 ust. 2 pkt 1–3 i ust. 3 zmienianej ustawy. Należy więc 

zaznaczyć, że przepisem określającym zawartość wniosku o zmianę wpisu w rejestrze 

jest art. 6 ust. 3. Określa on tę zawartość przez wskazanie, że wniosek o zmianę wpisu 

w rejestrze ma zawierać dane określone w art. 6 ust. 2 pkt 1–3 dla wniosku o wpis 

w rejestrze (cyt.: „Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera dane określone 

w ust. 2 pkt 1–3 (…))”. W związku z tym odwoływanie się w art. 6 ust. 7 do wymagań 

określonych w „ust. 2 pkt 1–3” dla wniosku o wpis do rejestru jest po pierwsze błędne, 

a po drugie niespójne z pozostałymi przepisami określającymi zawartość wniosku 

o zmianę wpisu w rejestrze. W tym drugim przypadku należy zwrócić uwagę, że przepis 

art. 6 ust. 3 nakazuje zamieszczenie we wniosku o zmianę wpisu w rejestrze 

oświadczenia zawartego we wniosku o wpis do rejestru (oświadczenia, o którym mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 6). Mimo tego art. 6 ust. 7 nie wskazuje, że wniosek o zmianę wpisu 

w rejestrze ma spełniać wymagania określone w art. 6 ust. 2 pkt 6. Stanowi o tym 

bowiem właśnie art. 6 ust. 3 poświęcony wnioskowi o zmianę wpisu w rejestrze. Mając 

na uwadze powyższe rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 7 w lit. d, w ust. 7 wyrazy „ , ust. 2 pkt 1–3, ust. 3” zastępuje się wyrazami 

„i 3”. 

 

3. Wątpliwości budzi proponowany w art. 1 pkt 15 ustawy przepis art. 12a ust. 2 pkt 2 lit. e 

ustawy o wyrobie napojów spirytusowych. Przepis ten odnosi się do kodu 

klasyfikacyjnego „partii leżakowanego alkoholu etylowego”. Wprowadzenie do 

wyliczenia w ust. 2 pkt 2 tego artykułu zawiera natomiast definicję określenia „partia 

leżakowanego alkoholu etylowego” (rozumianego jako wyodrębniona, jednolita ilość 

alkoholu etylowego o tych samych właściwościach organoleptycznych 

i fizykochemicznych) oraz skrót tego określenia – „partia leżakowanego alkoholu”. 

W związku z tym jeżeli art. 12a ust. 2 pkt 2 lit. e dotyczy partii leżakowanego alkoholu 

etylowego, o której mowa we wprowadzeniu do wyliczenia ww. pkt 2, rekomenduje się 

przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki, zgodnie z wymogami Zasad techniki 

prawodawczej dotyczącymi oznaczania jednakowych pojęć, w szczególności objętych 

definicją albo skrótem. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 15, w art. 12a w ust. 2 w pkt 2 w lit. e wyrazy „partii leżakowanego alkoholu 

etylowego” zastępuje się wyrazami „partii leżakowanego alkoholu”. 

 

4. Proponowany w art. 1 pkt 15 ustawy przepis art. 12a ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy o wyrobie 

napojów spirytusowych budzi wątpliwości w dwóch aspektach.  

 Po pierwsze – odnosi się on do numeru „partii wydzielonego alkoholu etylowego”. 

Wyjaśnienia wymaga więc relacja tego określenia do określenia definiowanego 

w art. 12a ust. 2 pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia – „partia leżakowanego 

alkoholu etylowanego” („partia leżakowanego alkoholu”). Jeżeli w obu przepisach 

chodzi o te same określenia, to rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej 

poprawki. 

 Po drugie – w kontekście relacji do dalszych przepisów art. 12a ust. 2 pkt 3 lit. a tiret 

trzecie, lit. b tiret trzecie i lit. c tiret drugie. Z art. 12a ust. 2 pkt 2 lit. f wynika bowiem, 

że w ewidencji leżakowania umieszcza się numer „partii leżakowanego alkoholu”, 

a w przypadku wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego  

alkoholu – również numer „partii wydzielonego alkoholu etylowego”. Pozostałe ze 
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wskazanych przepisów art. 12a ust. 2 wskazują natomiast, że w przypadku wydzielenia 

alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu w ewidencji leżakowania 

oprócz numeru partii leżakowanego alkoholu umieszcza się – również: 

1) numer partii leżakowanego alkoholu, z której wydzielono alkohol etylowy; 

2) numer partii leżakowanego alkoholu, który został wydzielony. 

 Powstaje więc pytanie, dlaczego w: 

1) analogicznej sytuacji (wydzielenia alkoholu etylowego z danej partii leżakowanego 

alkoholu) jeden przepis wymaga zamieszczania w ewidencji leżakowania numerów 

dwóch różnych partii, a pozostałe przepisy numerów trzech różnych partii; 

2) jednym przepisie używa się określenia „partia wydzielonego alkoholu 

etylowego” (art. 12a ust. 2 pkt 2 lit. f), a w pozostałych „partia leżakowanego 

alkoholu, z której wydzielono alkohol etylowy” (art. 12a ust. 2 pkt 3 lit. a–c).  

 W związku z tym, jeżeli omawiane przepisy dotyczą tych samych określeń 

i analogicznych spraw, to mając na uwadze wymogi Zasad techniki prawodawczej 

dotyczące oznaczania jednakowych pojęć, w szczególności objętych definicją albo 

skrótem, rekomenduje się przyjęcie zaproponowanych poniżej poprawek. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 15, w art. 12a w ust. 2 w pkt 2 w lit. f wyrazy „partii wydzielonego alkoholu 

etylowego” zastępuje się wyrazami „partii leżakowanego alkoholu, który został wydzielony”; 

albo 

w art. 1 w pkt 15, w art. 12a w ust. 2 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) numer partii leżakowanego alkoholu, a w przypadku wydzielenia alkoholu 

etylowego z danej partii leżakowanego alkoholu – również: 

– numer partii leżakowanego alkoholu, z której wydzielono alkohol etylowy, 

– numer partii leżakowanego alkoholu, który został wydzielony,”. 

 

5. Wątpliwości związane z leżakowaniem partii alkoholu etylowego dotyczą również 

proponowanych w art. 1 pkt 15 ustawy przepisów art. 12a ust. 6 pkt 1–3 ustawy 

o wyrobie napojów spirytusowych. Jak wskazano już wcześniej procedowana ustawa 

zawiera definicję określenia „partia leżakowanego alkoholu etylowego”, a także 

przyjmuje dla niego skrót „partia leżakowanego alkoholu” (art. 12a ust. 2 pkt 2). 

Przepisy art. 12a ust. 6 pkt 1–3 posługują się natomiast określeniem „partia alkoholu 

etylowego”. W związku z tym powstaje pytanie o relację określenia „partia alkoholu 
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etylowego” do określenia „partia leżakowanego alkoholu”. Jeżeli w przepisach tych 

chodzi o te same określenia, to zgodnie z wymogami Zasad techniki prawodawczej 

dotyczącymi oznaczania jednakowych pojęć, w szczególności objętych definicją 

albo skrótem, rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 15, w art. 12a w ust. 6 w pkt 1, 2 i 3 wyrazy „partii alkoholu etylowego” 

zastępuje się wyrazami „partii leżakowanego alkoholu”. 

 

6. Proponowany w art. 2 pkt 11 ustawy przepis art. 7c pkt 2 lit. a ustawy o wyrobie 

alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych proponuje się 

doprecyzować wskazując, że określony w nim termin 6 miesięcy liczy się od dnia 

uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

albo Krajowego Rejestru Sądowego, analogicznie do rozwiązania przyjętego 

w pozostałych przepisach opiniowanej ustawy (art. 8b ust. 3 i art. 9a pkt 2 lit. a ustawy 

o wyrobie napojów spirytusowych i art. 7ba ust. 3 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego 

oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych). 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 11, w art. 7c w pkt 2 w lit. a po wyrazach „miesięcy od” dodaje się wyraz 

„dnia”. 

 

7. Proponowane w art. 3 pkt 2 i 3 ustawy przepisy art. 54 ust. 2 pkt 12a i art. 62 ust. 5 

pkt 12a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej odwołują się do skrótów nazw 

objętej ich zakresem regulacji ewidencji i karty, a użytych odpowiednio w przepisach 

art. 12a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o wyrobie napojów spirytusowych. Przepis 

art. 12b ust. 1 pkt 2 używa skrótu „ewidencja leżakowania” na oznaczenie pełnej nazwy 

ewidencji – „ewidencja alkoholu etylowego leżakowanego w składzie podatkowym”, 

natomiast art. 12a ust. 2 pkt 2 lit. c skrótu „karta leżakowania” na oznaczenie pełnej 

nazwy karty – „karta informacyjna partii leżakowanego alkoholu”. Skróty tych oznaczeń 

zostały użyte zgodnie z § 154 Zasad techniki prawodawczej na potrzeby wewnętrzne 

ustawy, w której zostały wprowadzone, co zresztą wynika z zawartych w nich 

odpowiednio formuł „zwaną dalej”, „zwanej dalej”. W związku z tym proponuje się, 

aby przepisy art. 54 ust. 2 pkt 12a i art. 62 ust. 5 pkt 12a ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej odnosiły się do pełnej nazwy wskazanej wyżej ewidencji 



– 11 – 

i karty. Ponadto, kierując się wymogami § 156 ust. 2 i 3 Zasad techniki prawodawczej, 

wskazującymi na konieczność jednoznacznego przywołania przepisu, do którego się 

odsyła, proponowane przepisy należy doprecyzować określając, że dotyczą one 

ewidencji, o której mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2 (tak, jak to projektodawca uczynił 

w art. 10 ust. 1 ustawy), oraz karty, o której mowa w art. 12a ust. 2 pkt 2 lit. c 

(tj. w przepisie, który po raz pierwszy odnosi się do pełnej nazwy tej karty, i w którym 

użyto jej skrótu). Analogiczna uwaga odnosi się odpowiednio do art. 10 ust. 1 ustawy 

w zakresie następujących określeń: „partia leżakowania alkoholu”, „ewidencja 

leżakowania”, „alkohol etylowy”. 

Propozycja poprawek: 

w art. 3: 

a) w pkt 2 , w pkt 12a: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „zawartych” zastępuje się wyrazami 

„zawartych w”, 

– lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) ewidencji alkoholu etylowego leżakowanego w składzie podatkowym, o której 

mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2, 

b) karcie informacyjnej partii leżakowanego alkoholu, o której mowa w art. 12a ust. 2 

pkt 2 lit. c”, 

b) w pkt 3, w pkt 12a: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „zawartych” zastępuje się wyrazami 

„zawartych w”, 

– lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) ewidencji alkoholu etylowego leżakowanego w składzie podatkowym, o której 

mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2, 

b) karcie informacyjnej partii leżakowanego alkoholu, o której mowa w art. 12a ust. 2 

pkt 2 lit. c”; 

w art. 10 w ust. 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „alkoholu” dodaje się wyraz „etylowego” 

oraz wyrazy „ewidencji leżakowania” zastępuje się wyrazami „ewidencji alkoholu 

etylowego leżakowanego w składzie podatkowym”, 

b) w pkt 1 w lit. b wyrazy „art. 138d” zastępuje się wyrazami „art. 138d ust. 1”. 
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8. Zgodnie z art. 14 ustawy przepisy art. 12a ust. 1–3 ustawy o wyrobie napojów 

spirytusowych wchodzą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, natomiast 

pozostałe przepisy art. 12a (ust. 4–7) po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Należy 

więc zwrócić uwagę, że przepisy art. 12a ust. 4–7 ustawy o wyrobie napojów 

spirytusowych nie mogą wejść w życie wcześniej niż poprzedzające je przepisy ust. 1–3 

tego artykułu, ponieważ ich stosowanie jest uzależnione od obowiązywania przepisów 

art. 12a ust. 1–3. Po pierwsze, przepisy art. 12a ust. 4–7 dotyczą spraw związanych 

z prowadzeniem ewidencji leżakowania (np. ust. 4 określa postepowanie przedsiębiorcy 

prowadzącego ewidencję oraz właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego 

w zależności od tego czy ewidencja jest prowadzona w postaci papierowej czy 

elektroniczne, a ust. 5 określa termin, w jakim przedsiębiorca jest obowiązany umieścić 

w ewidencji wymagane informacje), natomiast przepis art. 12a ust. 1 pkt 2 nakłada na 

przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia tej ewidencji. Po drugie, przepisy art. 12a  

ust. 4–7 posługują się określeniami definiowanymi w przepisach art. 12a ust. 1: „alkohol 

etylowy”, „partia leżakowanego alkoholu”. Analogiczne zastrzeżenia dotyczą 

proponowanego terminu wejścia w życie art. 43a zmienianej ustawy. Przepisy 

karne sankcjonujące naruszenie obowiązków określonych w przepisach art. 12a 

ust. 1 i 2 oraz art. 12b nie mogą wejść w życie wcześniej od przepisów materialnych 

określających te obowiązki. W tym przypadku należy dodatkowo zaznaczyć, że 

z proponowanego terminu wejścia w życie przepisów art. 12a i art. 43a ustawy 

o wyrobie napojów spirytusowych wynika, że wykroczeniem będzie 

nieprowadzenie ewidencji leżakowania zgodnie z przepisami art. 12a ust. 4 i 5 

(art. 43a pkt 3 i 4) w sytuacji gdy nie będzie jeszcze obowiązywać przepis 

materialny nakładający na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia takiej 

ewidencji. 

 Kończąc materię związaną z terminem wejścia w życie przepisów art. 12a oraz art. 43a 

ustawy o wyrobie napojów spirytusowych należy zwrócić uwagę na zasadę dotyczącą 

konstruowania przepisów określających termin wejścia w życie ustawy. 

Mianowicie w przepisie o wejściu w życie ustawy nie należy wprowadzać różnych 

terminów, jeżeli przepisy ustawy wchodzące w życie wcześniej nie mogą być 

stosowane samodzielnie ze względu na to, że od dnia ich obowiązywania nie będą 

jeszcze obowiązywały pozostałe przepisy merytoryczne kształtujące normy prawne 

wynikające z przepisu wchodzącego w życie wcześniej (§ 44 Zasad techniki 
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prawodawczej). Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjęcia 

zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14 w pkt 1 wyrazy „art. 1 pkt 15 w zakresie dodawanych art. 12a ust. 1–3 i art. 12b” 

zastępuje się wyrazami „art. 1 pkt 15 w zakresie dodawanych art. 12a i art. 12b i pkt 19 

w zakresie dodawanego art. 43a”. 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator
 


