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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

U S T A W A 

          z dnia 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

 

 Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819 i Nr 168, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 89 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych 

pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 – 1,28 zł/1 gigadżul (GJ);”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 –  

1 401,00 zł/1.000 litrów;”, 

c) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania 

na podstawie przepisów szczególnych – 64,00 zł/1.000 kilogramów;”, 

d) w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych 

objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów 

alifatycznych objętych pozycją CN 2901: 

– skroplonych – 695,00 zł/1.000 kilogramów, 

– w stanie gazowym – 11,04 zł/1 gigadżul (GJ),”, 

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych 

objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – 

1,28 zł/1 gigadżul (GJ);”, 

f) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) pozostałych paliw opałowych: 
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a) w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15 °C jest: 

– niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny –  

   232,00 zł/1.000 litrów, 

– równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny –  

   64,00 zł/1.000 kilogramów, 

b) gazowych – 1,28 zł/gigadżul (GJ).”; 

2) w art. 99 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 146,83 zł za każde 1.000 sztuk  

i 31,41 % maksymalnej ceny detalicznej;”. 

 

 Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 



UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadza zmiany do ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.). 

Projekt został opracowany w związku z koniecznością harmonizacji polskich regulacji 

z zakresu podatku akcyzowego z przepisami wspólnotowymi, przez wdrożenie postanowień 

wynikających z dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie 

restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 

produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz dyrektywy Rady 2004/74/WE 

zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone 

Państwa Członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na 

produkty energetyczne i energię elektryczną. 

Oprócz zmiany opodatkowania akcyzą niektórych wyrobów energetycznych projekt 

odzwierciedla także konieczność dostosowania krajowego poziomu stawek podatku 

akcyzowego na papierosy do wymogów wynikających z dyrektywy Rady 92/79/EWG 

w sprawie zbliżenia podatków od papierosów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej dyrektywy Państwa 

Członkowskie stosują całkowitą minimalną stawkę akcyzy (szczególny podatek plus podatek 

ad walorem, wyłączając VAT), której zakres zostaje ustalony na 57 % ceny sprzedaży 

detalicznej (włączając wszystkie podatki) i która ma być nie niższa niż 64 euro na  

1.000 papierosów dla papierosów należących do kategorii cenowej o największym popycie 

(dalej NKC). 

Proces harmonizacji odnosi się do NKC papierosów. W związku z tym stawki akcyzy 

w wyrażeniu kwotowo-procentowym zostały wyliczone w oparciu o przewidywany w 2010 r. 

poziom NKC oraz obowiązujący na 2010 r. kurs euro w wysokości 4,2450 zł/euro 

[referencyjny kurs wymiany walut Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 października 

2009 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 2 października 

2009 r. (Dz. Urz. WE C 237/4)]. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 5 ww. dyrektywy Rady 

92/79/EWG wartość euro w walutach narodowych, która będzie stosowana względem kwot 

całkowitej minimalnej stawki akcyzy, ustalana jest raz do roku. Stosowane są te kursy 

wymiany, które obowiązują pierwszego dnia roboczego października oraz są opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym UE i nabierają mocy z dniem 1 stycznia następnego roku 

kalendarzowego. 
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W przypadku wyrobów energetycznych dla Państw Członkowskich, które nie przyjęły euro, 

ma zastosowanie analogiczne rozwiązanie, wynikające z art. 13 ust. 1 dyrektywy Rady 

2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 

przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 

elektrycznej. 

Biorąc pod uwagę obowiązujący na 2010 r. kurs euro w wysokości 4,2450 zł/euro, w celu 

zachowania wymaganych poziomów minimów unijnych konieczna jest zmiana stawek akcyzy 

na następujące wyroby akcyzowe: 

− paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 – z 1 072,00 zł/1.000 l do  

1 401,00 zł/1.000 l (minimum unijne 330 euro/1.000 l), 

− oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 niepodlegające obowiązkowi 

barwienia i znakowania oraz pozostałe paliwa opałowe o gęstości równej bądź  

wyższej niż 890 kg/m3 – z 60,00 zł/1.000 kg do 64,00 zł/1.000 kg (minimum unijne  

15 euro/1.000 kg), 

− gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 oraz 

gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901 w stanie gazowym 

przeznaczone do napędu silników spalinowych – ze 100,00 zł/1.000 kg do 11,04 zł/1 GJ, 

tj. około 521,00 zł/1.000 kg (przyjmując wartość opałową gazu ziemnego 47,2 GJ za 

1.000 kg) (minimum unijne 2,6 euro/GJ), 

− węgiel i koks objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00, gaz ziemny (mokry) 

i pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 oraz pozostałe gazowe paliwa 

opałowe przeznaczone do celów opałowych – z 1,18 zł/1 GJ do 1,28 zł/1 GJ (minimum 

unijne 0,3 euro/GJ), 

− papierosy – stawka podatku akcyzowego, liczona od średniej ceny detalicznej wzrasta 

o 5,19 %, tj. ze 138,50 zł za każde 1.000 szt. do 146,83 zł za każde 1.000 szt., przy 

zachowaniu obecnej stawki procentowej w wysokości 31,41 % (minimum unijne 

w wyrażeniu kwotowo-procentowym 57 % ceny sprzedaży detalicznej (włączając 

wszystkie podatki) i nie mniej niż 64 euro na 1.000 papierosów, dla papierosów 

należących do kategorii cenowej o największym popycie). 

Należy jednak podkreślić, iż: 
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– węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych do dnia 1 stycznia 2012 r. są zwolnione od 

akcyzy na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym implementującej  

w tym zakresie postanowienia art. 18a ust. 9 dyrektywy Rady 2003/96/WE, 

– paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21, przy zachowaniu odpowiednich 

warunków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, będzie mogło nadal korzystać ze 

zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, wynikające z art. 32 ust. 1 

pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym implementującym w tym zakresie art. 14 ust. 1 lit. b 

dyrektywy Rady 2003/96/WE, 

– na gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 w stanie 

gazowym przeznaczone do napędu silników spalinowych do dnia 31 października 2013 r. 

stosuje się zerową stawkę akcyzy, co wynika z art. 164 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym 

implementującym art. 15 ust. 1 lit. i dyrektywy Rady 2003/96/WE, 

– gaz ziemny (mokry) przeznaczony do celów opałowych w okresie do dnia 31 października 

2013 r. albo do czasu, gdy udział gazu ziemnego w konsumpcji energii na terytorium kraju 

osiągnie 25 %, zwolniony został od akcyzy. Jednakże w momencie, gdy udział gazu 

ziemnego w konsumpcji energii osiągnie 20 %, do dnia 31 października 2013 r. stosuje się 

stawkę akcyzy stanowiącą 50 % wyżej określonej stawki. Powyższe zwolnienie wynika 

z art. 163 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym implementującej w tym zakresie art. 15 ust. 1 

lit. g dyrektywy Rady 2003/96/WE. 

W stosunku do obecnego stanu prawnego, w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie 

zaproponowano zmianę podstawy opodatkowania gazów w stanie gazowym przeznaczonych 

do napędu silników spalinowych (jednostek, w jakich jest wyrażana ilość tego wyrobu 

energetycznego) z jednostek masy wyrażonych w 1.000 kilogramów na jednostki wartości 

energetycznej brutto wyrażone w gigadżulach. Zmiana została podyktowana zachowaniem 

pełnej zgodności z dyrektywą Rady 2003/96/WE. W tabeli A załącznika I do tej dyrektywy 

minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw silnikowych dla gazu 

ziemnego o kodach CN  2711 11 00 i 2711 21 00 zostały wyrażone w euro za gigadżul 

wartości kalorycznej brutto. 

Stawka akcyzy na papierosy została ustalona w oparciu o przewidywaną na 2010 r. NKC, 

która powinna wynieść 397,50 zł/1.000 szt., tj. 7,95 zł/20 szt. papierosów. Przewidywana na 

2010 r. NKC została wyliczona przez przemysł tytoniowy w oparciu o stawki akcyzy i ceny 

papierosów notowane w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2009 roku. Całkowita akcyza, 

w wyrażeniu kwotowo-procentowym dla tak wyliczonej NKC, przy zastosowaniu 
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proponowanych stawek: kwotowej 146,83 zł/1.000 szt. i procentowej 31,41 % wyniesie więc 

273,88 zł/1.000 szt. Oznacza to, iż przy obowiązującym na 2010 r. kursie euro do złotego 

z dnia 1 października 2009 r. w wysokości 4,2450 zł za 1 euro, znacznie wyższym od 

obowiązującego w 2009 r. (3,3819 zł), całkowita akcyza w wyrażeniu kwotowo-procentowym 

od NKC wyniesie 64 euro za 1.000 szt. Zatem zostanie osiągnięty wymagany poziom 

minimum unijnego, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu opodatkowania akcyzą na 

poziomie nie niższym niż 57 % detalicznej ceny sprzedaży. Przechodząc na średnie ceny 

detaliczne papierosów, od których wyliczone zostały wpływy budżetowe, z części 

procentowej podatku akcyzowego – do wyliczeń przyjęto, zakładając pełne przeniesienie 

wzrostu obciążenia podatkowego, przewidywaną w 2010 r. średnią cenę detaliczną 

papierosów w wysokości 404,50 zł/1.000 szt., tj. 8,09 zł/ 20 szt. Przy zastosowaniu 

proponowanych na 2010 r. podwyższonej stawki podatku akcyzowego, tj. stawki kwotowej 

na poziomie 146,83 zł/1.000 szt., i stawki procentowej w wysokości 31,41 %, łączna akcyza 

na papierosy powinna według założeń wzrosnąć do poziomu 273,88 zł/1.000 szt., tj. o 5,19 %. 

 2009 r. 2010 r. 

Średnia cena detaliczna papierosów w zł/1.000 szt. 

i w zł/20 szt.  

388,00 

7,76 

404,50 

  8,09 

Część kwotowa stawki akcyzy w zł/1.000 szt. 138,50 146,83 

Część procentowa stawki akcyzy liczona w % od ceny 

detalicznej 

  31,41 %   31,41 % 

Akcyza ogółem w zł/1.000 szt. 260,37 273,88 

% wzrostu -     5,19 % 

 

Przy założeniu pełnego przeniesienia wzrostu obciążenia podatkowego w 2010 r. 

przewidywana średnia cena detaliczna papierosów wyniesie 8,09 zł/20 szt., co oznacza wzrost 

o ok. 33 gr/20 szt. w stosunku do 2009 r. 

Szacuje się, iż zmiana stawki akcyzy na papierosy, zakładając spowodowany zmianą cen 

spadek wielkości ich sprzedaży o ok. 1,5 %, przyczyni się do wzrostu wpływów z akcyzy 

z tego tytułu o ok. 530 mln zł w skali roku. Natomiast zmiany stawek akcyzy na wyroby 

energetyczne, biorąc pod uwagę szczegółowo omówione powyżej zakresy zwolnień od 
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akcyzy lub możliwości stosowania zerowej stawki od przedmiotowych wyrobów, powinny 

być dla budżetu państwa neutralne. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 
 

Projekt oddziałuje bezpośrednio na producentów i przedsiębiorców uczestniczących 

w obrocie przedmiotowymi wyrobami energetycznymi i tytoniowymi. Ponadto, ze względu 

na cenotwórczy charakter podatku akcyzowego, należy liczyć się ze zwiększonymi 

wydatkami ponoszonymi przez konsumentów tych wyrobów. 

Ceny detaliczne zarówno wyrobów tytoniowych jak i energetycznych należą do kategorii cen 

umownych, tj. ustalanych w oparciu o mechanizmy rynkowe. Jakkolwiek wpływ podatku 

akcyzowego na poziom cen jest bezsporny, to nie jest on jedynym elementem 

determinującym ich zmianę. Mnogość i złożoność czynników warunkujących wysokość cen 

wyrobów energetycznych i tytoniowych, zwłaszcza tych pozostających po stronie 

producentów i podmiotów biorących udział w ich obrocie handlowym, utrudniają precyzyjne 

określenie ich poziomu. Przewiduje się, iż wejście w życie ustawy spowoduje niewielki 

wzrost cen detalicznych papierosów. Ostateczna weryfikacja przyjętego poziomu cen 

wyrobów odbywa się na poziomie konsumenta, zatem producenci i podmioty uczestniczące 

w obrocie tymi wyrobami muszą brać pod uwagę również element akceptacji tych cen przez 

konsumentów. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projekt ustawy został przesłany do 

konsultacji ogólnopolskim związkom pracodawców i ogólnopolskim związkom zawodowym. 

O publikacji projektu ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów 

poinformowano producentów wyrobów akcyzowych, organizacje zbiorowego zarządzania, 

stowarzyszenia producentów i handlowców oraz inne organizacje i podmioty zrzeszające 

przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi.  

W trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) zgłoszenie 

zainteresowania pracami nad projektem przesłały następujące podmioty: Zakłady Tytoniowe 

w Lublinie S.A. (zgłoszenie z dnia 4 października 2009 r.), Orion Jerzy Czernek (zgłoszenie 

z dnia 5 października 2009 r.), Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego (zgłoszenie 

z dnia 5 października 2009 r.), Imperial Tobacco Polska S.A. (zgłoszenie z dnia 
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5 października 2009 r.), Koalicja na Rzecz Autogazu Związek Pracodawców (zgłoszenie 

z dnia 5 października 2009 r.), Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. (zgłoszenie z dnia 

6 października 2009 r.). 

Z uwagi na brak zastrzeżeń do zaproponowanych zmian (zgłoszone propozycje wykraczały 

poza merytoryczny zakres projektowanej regulacji) nie było potrzeby organizowania 

konferencji uzgodnieniowej z przedstawicielami zainteresowanych branż paliwowej 

i tytoniowej. 

W zakresie wyrobów energetycznych uwagi zgłosiła jedynie Koalicja na Rzecz Autogazu 

Związek Pracodawców. Związek wystąpił o wprowadzenie zwolnienia od podatku 

akcyzowego lub zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego w stanie gazowym (CNG) 

i skroplonym (LNG), przeznaczonego do napędu silników spalinowych bez względu na kod 

CN. W opinii związku zastosowanie zerowej stawki akcyzy dla CNG wynikającej z art. 164 

ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, czasowo do dnia 31 października 2013 r., jest terminem 

zbyt krótkim, aby pobudzić rozwój tego segmentu rynku paliw silnikowych. Związek 

postuluje jego znaczne wydłużenie oraz objęcie zerową stawką akcyzy konsekwentnie także 

LNG (skroplonego gazu ziemnego), zwracając uwagę na walory ekologiczne paliw gazowych 

LPG, CNG i LNG charakteryzujących się niższymi, w stosunku do tradycyjnych paliw 

ciekłych, wskaźnikami emisji CO2, co w dalszej perspektywie stworzyłoby większe szanse 

Polski na rynku handlu prawami do emisji CO2 przyznanymi przez Komisję Europejską. 

Propozycja związku nie została uwzględniona, bowiem wykracza poza merytoryczny zakres 

zmiany. Celem projektowanej regulacji jest wyłącznie wypełnienie wymogów unijnych  

w zakresie minimum podatkowego dla wyrobów akcyzowych. 

W zakresie wyrobów tytoniowych żaden z opiniujących podmiotów nie zakwestionował 

proponowanych stawek akcyzy na papierosy. Wszystkie zgłoszone uwagi dotyczyły kwestii 

zmiany opodatkowania tytoniu do palenia. Jednak podmioty reprezentujące branżę tytoniową 

nie wypracowały wspólnego stanowiska w tym zakresie, bowiem każdy z nich ma inne 

podejście do sposobu opodatkowania tytoniu do palenia, które uzależnione jest od konkretnej 

sytuacji firmy w kraju i jej pozycji rynkowej. 

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A., Orion Jerzy Czernek i Polskie Stowarzyszenie 

Przemysłu Tytoniowego wnioskowały o obniżenie stawki kwotowej dla tytoniu do palenia do 

wysokości 71,00 zł/kg (obecnie 95,00 zł/kg), co pozwoliłoby obniżyć cenę detaliczną tytoniu  

o ok. 17,6 % i w efekcie zwiększyć jego sprzedaż kosztem szarej strefy, co przełożyłoby się 

na zwiększenie wpływów budżetowych. Obecne stawki podatku akcyzowego dla tytoniu do 
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palenia, w opinii ww. podmiotów, przyczyniły się do wzrostu cen tytoniu do palenia, 

w efekcie czego zdecydowanie zmalał popyt. Zmniejszenie relacji w opodatkowaniu tytoniu 

do palenia i papierosów miało zapobiec przesunięciu popytu z papierosów w kierunku tytoni 

do palenia. Z kolei Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. wyraził zaniepokojenie 

brakiem podwyżki opodatkowania akcyzą tytoniu do palenia, co skutkuje zwiększeniem 

preferencji podatkowej dla tytoniu do palenia, a w konsekwencji spadkiem wpływów 

budżetowych z tytułu akcyzy. Podniesienie opodatkowania gotowych papierosów przy 

utrzymaniu dotychczasowego opodatkowania tytoniu do palenia może bowiem spowodować 

odejście części konsumentów z segmentu papierosów do segmentu tytoni do palenia. W opinii 

spółki kwota akcyzy na tytoń do palenia powinna wzrosnąć w co najmniej takim samym 

stopniu co stawka kwotowa na papierosy. 

Uwagi dotyczące zmiany opodatkowania tytoniu do palenia nie zostały uwzględnione. 

W zakresie opodatkowania tej grupy wyrobów tytoniowych wypełnione są już wymogi unijne 

dotyczące minimum podatkowego. Ponadto propozycja wykracza poza merytoryczny zakres 

zmiany projektowanej regulacji, podobnie jak propozycje Zakładów Tytoniowych w Lublinie 

S.A., Orion Jerzy Czernek i Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego, które 

wniosły o przedłużenie ważności na 2010 r. znaków akcyzy na wyroby tytoniowe oznaczone 

rokiem wytworzenia 2009. 

Imperial Tobacco Polska S.A. oraz Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. uznały, że 

proponowana podwyżka akcyzy na papierosy dokonana przez podniesienie tylko stawki 

kwotowej akcyzy jest słuszna. 

W toku przeprowadzonych konsultacji swoje stanowisko do projektu ustawy przesłało 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Według oceny OPZZ zmianie stawek 

akcyzy na niektóre wyroby akcyzowe, szczególnie węgla i koksu oraz gazu ziemnego, 

powinny towarzyszyć systemowe rozwiązania chroniące obywateli przed skutkami wyższych 

stawek. W tym celu OPZZ zaproponowało rozważenie wydłużenia okresów zwolnień od 

akcyzy dla tych wyrobów. OPZZ zwróciło również uwagę na wzrost udziału wydatków 

mieszkaniowych i wydatków na nośniki energii w strukturze wydatków gospodarstw 

domowych. 

OPZZ zostało poinformowane o nieuwzględnieniu zgłoszonych propozycji z uwagi na ich 

charakter, wykraczający poza merytoryczny zakres projektowanej regulacji. 
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3. Wpływ aktu normatywnego na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego  

Projektowana nowelizacja ustawy wynika z konieczności harmonizacji krajowego obciążenia 

podatkowego na papierosy do poziomu unijnego minimum podatkowego na ten wyrób, tj. 

odzwierciedla dostosowanie na dzień 1 stycznia 2010 r. krajowego poziomu stawek podatku 

akcyzowego na papierosy do wymogów zapisanych w art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 

92/79/EWG, tj. obciążenia papierosów podatkiem akcyzowym w wysokości 57 % detalicznej 

ceny sprzedaży papierosów należącej do najpopularniejszej kategorii cenowej, na którą 

występuje najwyższy popyt (NKC) oraz osiągnięcia kwoty akcyzy równoważnej wysokości 

64,00 euro na 1.000 szt. papierosów. 

Proces harmonizacji odnosi się do NKC papierosów, bowiem od jej poziomu liczone jest 

minimum podatkowe na papierosy. W związku z powyższym prognozowane na 2010 r. 

stawki akcyzy na papierosy w wyrażeniu kwotowo-procentowym zostały wyliczone 

w oparciu o przewidywany przez przemysł tytoniowy na 2010 r. poziom NKC papierosów 

w wysokości 7,95 zł/20 szt. papierosów i kurs euro przypadający na pierwszy dzień roboczy 

października 2009 r. 

Podkreślenia wymaga, iż faktyczny poziom NKC papierosów obowiązujący na 2010 r. będzie 

znany najwcześniej w pierwszej połowie listopada 2009 r., tj. po otrzymaniu przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych informacji, od producentów, importerów 

i podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego, o wielkości sprzedaży 

poszczególnych marek papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną za okres 

10 miesięcy 2009 r., zgodnie z zapisem art. 99 ust. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), co może oznaczać, 

w przypadku ukształtowania się niższego poziomu NKC papierosów niż przewidywany 

poziom 7,95 zł/20 szt., dodatkowy wzrost stawki kwotowej podatku akcyzowego na 

papierosy. 

Należy również zauważyć, iż wstępne propozycje stawek akcyzy na papierosy na 2010 r. 

w wyrażeniu kwotowo-procentowym, które zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym z dnia 22 września 2009 r., rozesłanej do uzgodnień 

międzyresortowych i konsultacji społecznych, zostały wyliczone w oparciu o przewidywaną 

na 2010 r. NKC papierosów, w wysokości 7,95 zł/20 szt. papierosów, i założony w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2010 kurs euro na poziomie 4,18 zł/euro. Przy tych założeniach 
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osiągnięcie unijnego minimum podatkowego (64,00 euro na 1.000 szt. papierosów) 

wymagałoby ustalenia stawki kwotowej na papierosy w wysokości 142,67 zł/1.000 szt. przy 

stałej stawce procentowej w wysokości 31,41 %, liczonej od NKC papierosów. 

Przy zastosowaniu wyżej wymienionych stawek akcyzy w wyrażeniu kwotowo-procentowym 

średnia cena detaliczna papierosów na 2010 r. została wyliczona na poziomie 7,92 zł/20 szt., 

tj. 396,00 zł/1000 szt., co oznacza jej wzrost o ok. 16 gr/20 szt. w stosunku do średniej ceny 

detalicznej w 2009 r., przyjętej na poziomie 7,76 zł/20 szt. Wyliczono również, iż łączna 

akcyza na papierosy, liczona od średniej ceny detalicznej, powinna wzrosnąć do poziomu 

267,05 zł/1.000 szt., tj. o 2,57 %. 

W związku ze zmianą przelicznika kursowego euro z założonego 4,18 zł na 4,2450 zł za 

1 euro zaistniała konieczność podwyższenia uprzednio zaproponowanych stawek podatku 

akcyzowego na papierosy. Korekta harmonizacyjna wymaga, przy stałej stawce procentowej 

w wysokości 31,41 %, podwyższenia stawki kwotowej do poziomu 146,83 zł/1.000 szt. 

papierosów. Łączna akcyza na papierosy, liczona od średniej ceny detalicznej, powinna 

wzrosnąć do poziomu 273,88 zł/1.000 szt., tj. średnio o 5,19 %. 

Przy założeniu pełnego przeniesienia wzrostu obciążenia podatkowego w 2010 r., 

wynikającego z zastosowania stawki kwotowej na poziomie 146,83 zł/1.000 szt. i stawki 

procentowej 31,41 %, przewidywana średnia cena detaliczna papierosów wyniesie  

8,09 zł/20 szt., co oznacza wzrost o ok. 33 gr/20 szt. w stosunku do średniej ceny detalicznej 

w 2009 r., przyjętej na poziomie 7,76 zł/20 szt. 

 

Prognozowaną podwyżkę akcyzy na papierosy w oparciu o przewidywaną na 2010 r. NKC 

papierosów i kurs euro przedstawia poniża tabela. 

 

Papierosy 2009 r. 2010 r.  2010 r. 

Kurs w zł za 1 euro  

 

3,3819 

Założony kurs na dzień 

1 października 2009 r. 

4,18 

Kurs na dzień  

1 października 2009 r.  

4,2450 

NKC papierosów  

w zł/20 szt. i zł/1.000 szt. 

5,75          287,50 7,951)            397,50 7,951)          397,50 

Średnia cena detaliczna 

w zł/20 szt. i zł/1.000 szt. 

7,762)        388,00 7,923)            396,00 8,094)          404,50 
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Stawka kwotowa 

w zł/20 szt. i  zł/1.000 szt. 

2,7700       138,50   2,8534          142,67 2,9400        146,83 

Stawka procentowa – 31,41 % liczona 

od średniej ceny detalicznej 

w zł/20 szt. i  zł/1.000 szt. 

2,4374        121,87 2,4876          124,38 2,5410         127,05 

Akcyza ogółem liczona od NKC 

papierosów w zł/1.000 szt.  

           228,80             267,52               271,68 

Akcyza ogółem od NKC papierosów  

w euro/1.000 szt. 

67,65               64,00 64,00 

Akcyza ogółem liczona od średniej 

ceny detalicznej w zł/20 szt. i zł/1.000 szt. 

5,21        260,37 5,34              267,05 5,48            273,88 

% wzrostu akcyzy ogółem, liczony od 

średniej ceny detalicznej  

 

x 

 

2,57 % 

 

5,19 % 

Szacowane skutki budżetowe wzrostu 

akcyzy ogółem w skali roku w mln zł5) 

 

x 

 

300 

 

530 

Wyjaśnienia: 
1) 7,95 zł/20 szt. – przewidywana NKC papierosów na 2010 r. wyliczona przez przemysł tytoniowy na podstawie 

danych za siedem miesięcy 2009 r. 
2) 7,76 zł/20 szt. – średnia cena detaliczna papierosów wyliczona przez przemysł tytoniowy na podstawie danych 

za siedem miesięcy 2009 r., w tym: 

1,15 zł/20 szt. = koszt + zysk = składowa ceny detalicznej po odjęciu akcyzy i VAT-u (7,76 – 5,21 – 1,40 = 1,15) 

1,40 zł/20 szt. = podatek VAT od średniej ceny detalicznej  (7,76 zł/20 szt.  x   18,03 % ) 
3) 7,92 zł/20 szt. – średnia  cena detaliczna wyliczona wg wzoru:  

                                                                            koszt + zysk  + stawka kwotowa  
                             średnia cena detaliczna = ----------------------------------------------------------  x 100 
                                                                         100 – stawka % akcyzy – stawka % VAT-u 
                                                                                 1,15 + 2,8534 
                                                             7,92 = --------------------------------  x 100 
                                                                           100 – 31,41 – 18,03 
4)  8,09 zł/20 szt.  –  średnia cena detaliczna wyliczona wg wzoru: 

                                                                                koszt + zysk + stawka kwotowa   
                             średnia cena detaliczna = ------------------------------------------------------------  x 100 
                                                                           100 – stawka % akcyzy – stawka % VAT-u 
                                                                               1,15 + 2,9400 
                                                             8,09 = --------------------------------  x 100 
                                                                               100 – 31,41 – 18,03 
5)  Do wyliczenia skutków budżetowych na 2010 r. przyjęto założenie, że przy wzroście akcyzy o 2,57 % nastąpi 

0,5 % spadek sprzedaży papierosów, a przy wzroście akcyzy o 5,19 % nastąpi 1,5 % spadek sprzedaży. 
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Natomiast zmiany stawek akcyzy na wyroby energetyczne, biorąc pod uwagę szczegółowo 

omówione w uzasadnieniu zakresy zwolnień od akcyzy lub możliwości stosowania zerowej 

stawki od przedmiotowych wyrobów, powinny być dla budżetu państwa neutralne, tj. nie 

spowodują zmniejszenia dochodów ani zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów 

publicznych. 

Należy zauważyć, iż chociaż podatek akcyzowy ma charakter cenotwórczy, to nie jest 

jedynym elementem wpływającym na ruchy cenowe. Ceny detaliczne wyrobów 

energetycznych należą do kategorii cen umownych, tj. ustalanych przez producentów 

w oparciu o mechanizmy rynkowe, co oznacza, iż podatek akcyzowy nie ma bezpośredniego 

wpływu na kształtowanie ich poziomu. Zmiana stawek akcyzy na wyroby energetyczne nie 

musi więc być jednoznaczna ze zmianą cen detalicznych tych wyrobów. W przypadku 

wyrobów energetycznych korzystających z czasowych zwolnień od akcyzy, po upływie 

terminu tych zwolnień należy jednak liczyć się ze wzrostem obciążenia podatkowego. 

Projektowana zmiana stawek może zatem spowodować od dnia 1 stycznia 2012 r. dodatkowy 

wzrost obciążenia podatkowego węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych, w 

stosunku do obecnej stawki podatku akcyzowego, o 10 groszy za 1 gigadżul (z 1,18 zł/GJ do 

1,28 zł/GJ), co oznacza przeciętny wzrost ceny tony węgla o ok. 2,50 zł. 

Podobnie obciążenie podatkowe gazu ziemnego (mokrego) przeznaczonego do celów 

opałowych od dnia 1 listopada 2013 r. może być dodatkowo większe od obciążenia 

wynikającego z obecnej stawki akcyzy o 10 groszy za 1 gigadżul (z 1,18 zł/GJ do 1,28 zł/GJ), 

co w przypadku gospodarstw domowych będzie praktycznie niezauważalne, oznacza bowiem 

wzrost ceny gazu na poziomie ok. 30 groszy za 100 m3 gazu. 

W przypadku gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych 

pozycją CN 2711 w stanie gazowym przeznaczonych do napędu silników spalinowych od 

dnia 1 listopada 2013 r. obciążenie akcyzą będzie większe od obciążenia liczonego wg 

obecnej stawki o 8,92 zł za 1 gigadżul, co oznacza wzrost o ok. 25 groszy za 1 m3. 

Powyższe szacunki nie uwzględniają obciążenia podatkiem VAT. 

 

b) rynek pracy 

Wejście w życie projektu nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorstw  

Nie przewiduje się, aby rozwiązania zaproponowane w projekcie miały wpływ na 

konkurencyjność gospodarki oraz przedsiębiorczość. 

 

d) sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

4.    Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie ustawy nie powoduje konieczności wydatkowania środków finansowych. 

5.    Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Niniejszy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



URZJ\D 
KOМITETU INТЕGRAСЛ EUROPEJSКIEJ 


SEКRETARZ 


KOMIТETU INTEGRACJI EUROPEJSКIEJ 


SEКRETARZ STANU 

Mikolaj Dowgielewicz 

Мin.мщ)~5;.;: 12009ЮР/ak 

Warszawa, dniaj listopada 2009 r. 

Рап 

Maciej Berek 
Sekretarz Rady Мinistr6w 

Opinia о zgodnosci z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy о zmiallie ustawy о podatku 
akcyzmvym wyrazona па podstawie art. 9 pkt 3 w zwi~zku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2а 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. о Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z 
p6in. zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie lvfinistrze, 

\V zwillZku z przedlozonym projektem ustаиу о zmianie ustаиу о podatku akcyzo)~ym (nr pisma RМ-

10-140-09), pragl1~ wyrazi6 nast~pujllcll opil1i~. 

Projekt jest zgodny z prawem Unil Europejskiej. 

zроwazаniещ 

..,. 
";'" ....'. ' .. ' ". .• • I 

.",' " , 

Do uprzejmej wiadomosci 

Рап Jacek Kapica " '" ' 
~ 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Finans6w 



Kolejnosc zgloszen zainteresowania pracami nad projektem z dnia 22 pazdziernika 
2009 r. ustawy о zmianie ustawy о podatku akcyzowym przeslanych w trybie рrzерisбw о 

dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

1. 	 zgloszeme Zaklad6w Tytoniowych w Lublinie S.A. z dma 4.10.2009 r. - 3 karty; 

2. 	 zgloszenie Polskiego Stowarzyszenia Przemyslu Tytomowego z dma 5.10.2009 r. 

3 karty; 

3. 	 zgfoszeme Imperial ТоЬассо Polska S.A. z dnia 5.10.2009 r. - 3 karty; 

4. 	 zgloszeme Koalicji Na Rzecz Autogazu - Zwiц.zеk Pracodawc6w z dnia 5.10.2009 r. 

6 kart; 

5. 	 zgloszeme Orion Jerzy Czernek z dnia 5.10.2009 r. - 5 kart; 

6. 	 zgloszenie Philip Morris Polska Distribution Sp. z 0.0. z dma 6.10.2009 r. - 4 karty; 
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http:8t�eid.dC


d__ • maj& ZOO4 '" Idedy о 1IXЖ """'••_ "" ~ !Y1Dt\ do __ 
'fJOI"IJJ- PaPiOrOS6W lO$IQIZVWaIY Jod"","""",Ie, .... mo"" п"""", _,о spIZOdoty 
w tym _ncie rYnIiU i _ klllo> _\ОСУ. ТYIOI\ do peIonla przynosi _ PпIWIe 110% 
!'ЩdIod6w "" _аоу ZSIdOdOт Тyfx>niowym w ШIПIIeS.A. 

Produlcl, )aIdm /ИI t.rt"" do ~ w - l)'I1iO> т. __ ~. 
~....nIe~_do""""'wpIy_""_"""Z. 	-""" .. ~ _ produlllll .10 ........, _ rYZYIOO ... т_ 


odehodzi9nla ~ llaazr od paplelм6wdo tyton'" do PIIМ'" 
WpIyw ..... ~-

1) 	 _ ......... ~IY"'>. w ~ ...- ...- I ..-,. Jedt
......щdu~ 
wnaozoj OPIOII __""""'""' ~.~o dla lJIOnIU dO .-... 

z 95 ZIIkg do 7't ZIIIOg ~_УС _ -fIIt lyIюniu о OIC. 17,В% I w _ 
~.- ty\QlI" do PaIe01ia -.. """"! onfy. _ ton ~ .. _ 
kJbm_ЗО%w___~. 

O____ rynIiuty!DnI"do""--cujemyneolc.:2.50t~, 

czyIl 3 000 t -. SnodrIIe maksymsina cono d.t••",,,. WYnOSI ok. 2711 zIIIog. prry 
obecn\'П1 ~o ""- wynosI179.81 ZJIkg, • dзlozo <a.~ ZIIkg ..-к VAT. 
цcmio POdaW w _ IyfDnlu do -'" """"""IIt228,50 zIIIog. Р"- sit tI> па WPIYWY 
"""""w~685,5m1л >1(6311.4 "'''' >lz:yМJ tItЩr/ 11.е,1 mIл 21 podaIIwVAiJ. 
~ _ mв~ I)'Okowy<:/I pn>dUoentв i _ ~ ". 8I8Ijm 

Pa;IiQrnia w ~ l<WOIUWYm, PaeOiII01It ~ ""'" -1k::m!I dill tp>nt" do рв",,", 
w -"П-. obr1i2rnej .- tItЩr/ _QJemIr ... """_ 222,63 zIIIqJ. tц<:zne 
~IyIюnIU do poIenill podaIkamI_'-' 181.оз:ril<g (МО,IЮ >IqJ z ~в"-
140,1Зpod8tkuVАТ). . 

_)&ту, I:e _ .... zmilпа P<'"WOII zwlQkЩC wotumon IIPIl:IIdЩ о _ do 
315 I mie<1I<:zn1o. czytI4 50Q t rOCZnIe. W"",", • ~...- ""0'" ......."""I't0_о 1211,1 .... zll ..mloщ6." ""'"'t614,8 mln;rl (8ЗоС,О mIn ZIж IYIДIU ~ 1180,8 
mJn ZI ро- УАТ]. . 
W _ ~_ату, I:e _ &pIzodllZy ~ sit о 30% 
do 325 t OniOtIP:nIO I 3 IЮО ( ........ W tym _".... \OI>IjWY z IYIДIU ~ powimy
PtZOI<rOCZ:YC _ о 20,5 mIn ;rI i ~ sit ~7О6,С т," ZI (549.0 mn zt ж tYtUIU 
BIrCj'ZjII 156,8 mln ;rI pod8tku УАТ). 

NI. pmlWidцje SiI WiO" zmniojszI!I1la ~ do м_ w ......... Jw z Pf't'Iek!om, spadok 

_~ _le_ponoowony UtJZYrnenIem wi_~ tY!DnIU 
dороИ..... 

2j 	 1)'nIII<....., 

ocп.kUjо "" ~П"110 WPIrWLt proj8ldu n. 1)'0'" _. ~ produl<ujJpl !Y1Dt\ do 
",,_ t"IdiI mOgIY Ullzjl0a6 tWOnI:ine misjs«;a _ d2I!ikI ~ ....... 
~O~~_rYnIiU ""_dralilyCZnoj pod\oyltdaon
tp>ntu do ро_. ""'11 JwpuJ'l ...mojQb>l ..__......... па _ con..,.
1y!Dr11<!W)'c:11. 

1) 	_""""""* gOOPOdOrtJ 1 ~ .. trиt a.nloljonowulo 
przed IltblomW 

Nolety ocz_~"'PI1WU~118~'PI1>jott P<'"WOII ...lkrn\ 
d!1JJJItyczne!. ~~ oon 1 __ nв fJnIЩ ~ dO ....1. 
w _ wyэoIddI ......n ...... _ ~ytnlz zoJl8'lC'o ~.....SIUg 
_~o~w;!008,.PmjeId~_~... dl. 
SIabS2YOh kaPiIВIOWO __fJnku~. 

Tot ... ___,.. io"' b"'·W!IIrw ... ~....__ 
__rtd 1...-..--. DlllЩcmу"'- podot!<v ~ dIa ~ do 
~ w таn:u bIe~ l1>IW ~ sit dO ~ _ '*' tY!Dr1IU do 
pвlenia. w_~:zmsIatpopyl.· . 
Zrn~1e~ w ~., tyIonlu d. peIonlo i ~ _ zopobiec 
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Att 11*12 

2) w111/. fXI .. us< 2 p/d 1 OInYmUjв _10: 



.1) /'111 papIвroey, z z~u3t. 1О-142,67ZI rв Imtde 1000szluk i 31,4'" 
mв/IJSYmafnвJ сепу delвl'r:znвj;'. 

r9JV!!'IIO ВУС: 
Aтt.1 pkt2 

~wert III/wU8t Z 
s) p«t 1 otnyтlf/ttbtZJDJen(e: 

.1) l1li ~. Z _~1Iem ust. 'О - 142,," 1!J %8 /tIIfIIt 11ЮО _, .11""'" 
~....."dвtвIIam>J;' 

Ь) PIIt 2 otIеyтчleйа_ 
.ZJ 1IiI ~ tJO pвieп1a. lIi _~ ШIt. {О - 11,(111 d "" ~ 1 ifIIotI«Im 
I .11.4'" тall:8ymaIJнIJC8f!Y <IetIJJIc:lМi;", 
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ZGt.OSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD РROJЕКТЕМ 


Pгojekt:r. dnia 22 wrze~ni. ::1009 r. ustawy о zmianJe u~WY о pod_tku akcy%owym 

(tytut pmjekhl- zgodnie l:lego 1reSd<\ udos1:!ipnioJЦ w Blwetynie lnforмacji PUbICZ.ne:j II.Ib i~ zamieszaon<\ w 
progгamle proc legislЗC(jnУd'1) 

А. 	OZNACZENIE РОDМЮТU ZAINТERESOWANEGO РМСАМI NAD PROJEКТEM 

1. Nazwa!lmk;; i fI~Iю·*

IPOLSКJE STOWARZYSZENIE PRZEMYSLU ТУТОNЮWEGO 
2. 5iedzibaj 	 . . ** 


20 - 474 LUBLIN, !fL SMOLUCHOWSКJEGO 1
I I 
З. Adres do kOfespondent;:~{i'adres e-mafl . 

I .20 -474 LUBLIN, ИL. SМОLПСНОWSКIЕGО 1; pspt:@p,pt.org.pl i, 

В. WSКAZANIE 050В UРRAWNЮNУСН DO REPREZENТOWANIA РОDМЮ1U
•

WYMIENIONEGO W CZ 1 А W РМСАСН NЛО PROJEКГEM 
I . I.p . Im~ I nazwj$ko АdrЭ$ mfеjsсэ zameldowanla па роЬу!: эtaly 1 

1 
2 

Przemystaw BU<;Z8k 
Robert Giеrэtг. 

3 
4 
5 
6 

Tomasz Kot 
Robeгt Pletrzvk 
Рюtr Szafraflski 
Grzeoorz WarQocki , . 

i 
с. OPIS POSТULOWANEGO ROZWJAZANIA PRAWNEGO, ZE WSКAZANIEM 


INТERESU ВЕОI\СЕОО РRZЕDМЮТЕМ OCHRONY 


W odpowiedzi па pismo АЕIЮ30lflО/6iRМPЮ9/8200 z dШа 28.09.2009 г. Pol.<kie 
Stow8rzyszenie Przemysru Tytoniowego przedstawia swoje uwagi do projektu z dn1a 
22 wтzesrua 2009 г. ust.wy о zmianie ustawy о podatku akcyzowym. 

Wnosimy о zmian~ brzmienia АМ. 1 pkt 2: 

JEST: 

М. 1 pkt 2 

2) w art. 99 w ust. 2 pkt 1 olrzymuje brzmien.ie: 
,,1) паpapierroy, z zastrzezeniem U!it. 10 -142,67 z/ za kai.de 1000 sztu/c i 31,41% 


maksyma/nej сеnу detalicznej; ". 


. I 

http:brzmien.ie


POI,VINNO БУС: 

Aгt. I pkt 2 

2) wart 99 '" us/.2 
а) pkt 1 oUZ}'тuje hrzmieni.e: 

,,1) па papierosy, z zasuzeteniem usL 10 - 142,67 z1 <а kaide 1000 sztak i 31,41% 
тaks}'тalnej сеЩ! detaliclnej;~' 

Ь) pkt :2 otrzymuje hfzтienie: 
112) па [у/оn do раleпщ z lustrzeteniem ust. 10 - 71,00 zl ZI1 katdy 1 kilQgraт 
i 31.41% таksy1Ш1lnеj селу defalicztiejjl'. 

Ponadto wnosimy о przedluzcoie tcrminu wainosci znak6w akcyzy па wyroby 
tytoniowe oznaczonycb roюет п]'twоrzепia ,,2009" о kolejny, 2010 rok 
kаJепdаrzоw-у. 

UZASADNIENIE 

Polskie Stowaгzyszenie Przemysfu Tytoniowego wnfoskuje о obnizenie stawki kwotowej 
padatku akcyzowego dla tytoniu do palenia z obecnych 95 zl/kg do 71 z!/kg. 
Nаdmiепiаmу, ze 5tawkr: w wysokosci 71 zUkg, w ramach ргас parlamentaгnych nad 
Ustawq о podatku akcyzowym, popaгf Sejm RP w gtosowaniu z dnia 19.11.2008 г. 
Propozycja podyktowana jest obserwacj", zjawisk rynkowych, jakie паstщр~у ро 1 тагса 
ЫеZi.\сеgо roku w wyniku wejscia w zycie Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 г. о podatku 
akcyzowym. 

Cztonkowie Polskiego Stowarzyszenja Pгzemystu Tytoniowego informuj,", о takicl1 
zjawiskach,1ak: 

• 	 dra.styczny i niekontrolowany wzrost spгzedai:y nielegalnie produkowanych tytoni 
па terenie cafego kraju. 

• 	 pojawianie si~ nielega~nych producent6w tytoniu, kt6rzy wprowadzajtt. je do 
sprzedazy bez ujszczania naleznych podatk6w, 

'* 	 masowe ptzejscie kопsumеntбw legalnego tytoniu па nielegalnie sprzedawane 
tytonie i papierosy, 

• 	 sprzedaz tytoniu luzem w сеп!е 60 - 80 ztlkg па targowiskach (пр. Bazar Batucki 
w t.odzi), trzeba r6wniez wspomniec о targowiskach wzdtuz granicy zachodniej 
gdzje nielegalne tytonie stanowj~ 90% obrotu, 

• 	 sprzedaz tytoniu do paJenia jako "produkiu kolekcjonerskiego" па ропаlu 
Allegro.pl, 

• 	 padrabianie produktбw !egalnych рroduсеntбw. 
• 	 powt6rne wykorzystywanie orygina!nych opakowan ро tytoniu do paJenia 

(przesypywanie tytoniu w torby foliowe w punkcie "przedazy detalicznej), со 
umoz.!iwia JX>f1owne wykorzystanie oryginalnych opakowan producenta 
oznaczonych zлаkiеm akcyzy Ье> op/acenia паlеzлegо podatku akcyzowego, 

• 	 przeklejanie zпаkбw akcyzy z legalnych ораkоwэJl tytoniu do palenia о malej 
gгэmаtur;z:е па opakowania tytoniu пielеgаlпеgо о duzej gramaturze, со pozwala 
па wprowadzenie do obrotu handlowego produktu oznaczonego znakiem акст 
bez optacenia naleznego podatk.u akcyzowego, 

• 	 widoczny па 1erenfe calego kraju wzrost sprzedazy papieros6w pochodzqcych 
z przemytu w cenie 4 - 5 ztlop, 

http:Allegro.pl


Czlonkowie Stowarzyszenia zg~aszaj9. opisane wyzej zjawiska odpowiednim sluZbom. 
W naszej ocenie impufsem do rozwoju szarej strefy па rynku wyrob6w 
tytoniowych Ьу' drastyczny wzrost obcit\zenla akcyzct tytoniu do palenia, jaki 
nastqpi' w marcu Ьг. Wzrost сеп, jaki паsЩрit па legafnym rynku tytoniu do 
palenia zdecydowanie zwi,kszyl opfacalnost dzialan przest,pczych па tym rynku. 

W tym miejscu pragniemy przypomniec, ze Polskie stowar:zyszenJe РаетуЗiи 
Tytoniowego w trakcie ргас par1amentamych nad uslаwц о podatku akcyzowym w roku 
200В zabiegafo о wprowadzenie stawki kwotowej dla tytoniu do palenia па poziomie 
71 z//kg. 

Odnasnie wniosku о przedtutenie waznoSci па rok 2010 znak6w akcyzy па wyroby 
tytoniowe oznaczone rokiem wytworzenia 2009 wskazujemy. :.te obecnie оЬоwit\zujЦсе 
w tym zakresie przepisy weszty w Zycie па podstawie Ustawy z dnia 21 maja 2009 (. 
О zmianie ustawy о podatku akcyzowym. Ich celem Ьуfo ogranlczenJe procederu 
tworzenia nadmiernych zapa"6w wyrob6w tytoniowych z oplacon,< akcyz,< przed 
роdwyzkЦ. stawek akcyzowych. Polskie Stowarzyszenie Przemyslu Tytoniowego zawsze 
zwracafo uwag~, ze w warunkach wzrostu obcil\.tenia аkсуzЦ. wyrob6w tytoniowych takie 
dziэfaпiа podejmowane ze strony najwi~kszych producent6w papieros6w praktycznJe 
elfminuj~ z гуnки sfabsze kapitafowo podmioty. Prowadzity оnе takZe do uszczuplenia 
i zаburzеniэ regulamoS<;; dochod6w Skarbu Рэl\"twа z Iytulu роdэtku akcyzowego. 
Nasz wnio.ek podyl<towany jest jednak 'Ут. <е w roku 2010 planowany jest jedynie 
wzrost podatku akcyzowego па рарюгоэу о 2,57%. Naszym zdaniem nie jest to poziom 
па tyle wy"oki, аЬу opiacalne Ьуlo budowanie nadmiernych zap ••6w magazynowych. 
Uwazamy takte, ;!:е caty proces zWiЦ.zапу z utrat,\ wЗZ:поsс1 znak6w akcyzy 
oznaczonych rokiem wytworzenia w2009~ wictze sj~ z istоtпц ooctZJiwosci,\ zar6wno dla 
podmiot6'N ргоwadщсуch sKlady podalkowe, jak r6wnie~ dla sluzb celnych. f'oniewaz 
w zaistnia.tej sytuacjj polencjalne korzysci wynjkaj~ce z шrзty waznosci znak6w akcyzy 
oznaczonych rokiem wytworzenia ,,2009" wydаjЩ, si~ znikome, wnioskuje:my jak па 
wsl~pie. 

WPI:.YW PROPOZYCJI NA SЕКТОR FINANS6w PUBLICZNYCH, W ТУМ BUDZET 

PANSTAWA I BUDZEТY JEDNOSTEK SдМОЩDU TERYТORIALNEGO 


w naszej opinii obnlZenie stawki kwotowej podatku akcyzowego dla tytoniu do раlе:пiа 
z 95 zllkg do 71 zllkg pozwoli obniZye сеn" dеtaliCZЩ Iytoniu о оК. 17,6% i wefekcie 
zwi~k"zyc sprzeda:t tytoniu do palenia kosztem sza"'j strefy, со prze!ozy "i" па 
zwi"kszenie wpiyw6w bUdzetowych. 

WPI:.YW PROPOZYCJI NA KONKURENCYJNOSC GOSPODARКI 
I PRZESI~BIORCZOSC, W ТУМ NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI~BIORSТW 

Proponowana zmiana wywrze korzysmy wplyw па konkurencyjnoSc gospodarki 
i przed.il'biorczoSc, Drastyczny wzrost poda!ku akcyzowego dla Iytoniu do palenia 
w тагси biez~cego roku przyczynil si~ do gwaHownego wzrostu сеп tytoniu do palenia. 
W efekcie zdecydowanie zmala! popyt. Zmniejszenie relacji w opodatkowaniu tytoniu do 
palenia j papieros6w mja{o zapobiec przesunii;!ciu popytu z papieros6w w kierunku tytoni 
do palenia. Obecnie wiemy jut, ze spada zar6wno sprzedai papieros6w (wg r6:tnych 
szacunk6w о ok. 13% • 20%}, jak i tytoniu do palenia (о ok. 50% • 70%). Nie mamy 
zadnych podstaw do tego, Ьу stwierdzlc. ze gwattownie zmalala коnоитма wyrob6w 
tytoniowych w Polsce. W praktyce oznacza to, ze wzrosta skala nielegalnego rynku 
wyгooow tytoniowych. 
Jak donosi ргаза przemyt papieгos6w do Polski szacuje si~ па poziomie 
12 - 20 mld "п. W ргозtу "ро"ОЬ то;:п. wyliczyc, <е stгaty Skarbu Pal\stwa z tytulu 
пiеоdрогоwаdzопеgо podatku akcyzowego i VAT wyпоszч ok. 5,6 m!d zf rocznie. ОЬОК 



pгzemytu тату do czynienia z гоsп<;tщ ska!q nreJegalnej produkcji wyrob6w tytoniowych 
па teren[e kraju. Ty!ko w tym roku odkryto 5 nielegalnych wytw6rni papietos6w. 
W za!rzymanych papierosach wykryto arszenik, trucizn~ па szczury о(а% Jnne 
niedoz:wolone substancje szkodliwe. • 

Funkcjonowanie nielegalnego rynku uniemozliwia konkurencj~ па rynku legalnym 
podmiotom, kt6rych сеп~ detaJiczn~ w 85% stanowiq podatki. 

WPt.YW PROPOZYCJI NA RYNEK PRACY ORдZ SYТUACJI; I ROZW6J 
REGIONALNY . 

Aktualna sytuacja па гynku tytoniowym przyczynra $i~ do zdecydowanego zmпiеjszепjа 
produkcj1 tytопiu do palenia. Przekfada sj~ to па m1ejsca ргасу пiе tylko w przemy.sle 
tytoniOVoiym. ale takZ:e w rolnietwie, handJu j w wielu innych ga~zIach przemystu, gdzie 
funkcjonujt:t podmioty b~qce dostawcami materiat6w i USfug d!a ргoduсепtбw tytoniu do 
palenia 
Kolejnym aspektem jest czynnik эрotеапу. Rozw6j szarej strefy przyczynia si~ do 
powszechneJ akceptacji zjawisk patologicznych. Wielokrotnle zdarzafy si~ przypadki, 
kiedy przemytnicy wyroOOw tytoniowych byli b(ani w оЬгоп~ przez przedstawicielj wtadz 
samol'Zqdu terytorialnego. Сzэту гynek to tald:e miej5ce gdzje szeroko d05t~pne Sq 
wyroby tytoniowe niewiadomego pochodzenia. Nikf nie odpowiada za ich sktad 
i zawartosc. Cz~sto zostaty wytworzone z naruszeniem praw do wtasno.sci zпаkбw 
tоwэгоwyсh_ Opakowania jеdлоstkowе takich wyrob6w nie 51.\ opatrzone polskimi 
napjsami ostrzegawczymi а w zwj.щ.zku z ich sprzedaz~ zаdпе srodki nie wpfywаjц do 
budzetu раnэма z tytulu рodаtkбw. Podsumowujqc, proponowana zmiana pozwoli 
zwiii'kszyc rynek legalny kosztem szarej strefy, со przelozy si, па wzrost liczby 
miejsc pracy. 

;,. 

D. ZAtACZONE DOKUMENТY 

1 odpis aktualny z Krajawego Re]estru S"l\dcw<:tgo 
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IЕ. Njnjejsze zgioszenie dotyczy Ulupefnienia Ьrakб'.v-femiа!Пусh/zmiuп danych** 
zgfoszenia dokonanego dnla .... ., ....., ................., .................. 

(podaс dat~ 1: a~ F POPГledniegc zgt.Jszer»г) 

.~~.. 

F. OSOBA SKtADAJf\.CA ZGtDSZENIE 
.......~---

I ~IlImi~ i nazwJsko , 
Dat<J Podpis,,, , ' r { , 

" t/ 

~.{Q,, Robert GierafB 
05.10.2009 '"; Rcbert Pietrzyk r-, 

, 

..... 
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*Шeli 19Юszenie nie:}e$t skJQdane w b'yt)ie эrt.7 шt.б tr&; "_ Zgfoszenie lmlany d~'" sJ<reSIa sI~. 
•• Nlepotnebne streslit. 
РоЦаюiе 

1. 	 Je..zeli zgIos.zertie rna па <::е!и U\Ч1:gI~ieпiе zrriar. zaistniafy<:h ро dade wnieslenia l.К1:;:dowego furmulerza 
zglO5Ze'1ia( а.1:.7 U5t.61.!St.ЗWy 1 dn!a 71ipca 2005 r. Q dzial$'loSd IobbfngoweJ w procesle stэпоwfent3 prawa (DL U. 
Nr 169, ~Z. 14J-4) !иЬ ш~rne brak6w forma!nych poprzedniego zg/tGzen!a (§ 3- rnzporz<tdzenia R3dY Minlstrow 
1: dnia 24 styanra 2006 г. W $р;эw1е zglaszanio zafnteгesaнania pracami rnld jYojekt.ami akt6w normatyWflYcl1 {Dz, 
и. "'; 34, pol. 236), W nowym UГl~wym formшаrzu zgloszenla na!eiy WYPeInit WSZYStkre konieczne rubrykj, 
pCl'Ntaгzaj;tc rowniei dane, kt6re zachowa1y 5WO~ aktualn~ 

2. 	 0& в fomшlаrza wypemiг 51<: w przypadku zg!os:zeni;, c\Qtyщcegо jednostki orgапizocyjnej ornz w sytuacjr, gdy 
osobi:'J f.zyczм, kt6ra 19Iasza li!ItпtereюY'lапie pracami пщl projektcm a!d'u поrmэtуwоеgо, n!е ~e щ::~EStлiClYlа 
osobiSde w!;уф prar.ad1. 

З, 	 W ClI';Sd о formulal'l/!, sImю!NПiе do dkoltCU1ClSd , tJWl9!~rnd sf~ ookumenty, о Id:6rydl moWd w <vt. 7 vst. 5 
ust3wy l dnia 7 !i1X'<' 2005 t. О dZi",aInoSci \oЬb>'ngowej w p-ocesle stJ)nowienia (Jt"ЭW'a, а tak.re peI!'IOmOCnictwa do 
W!Uesieniз .tgIosrer!ia ЩЬ do reprezenttiwania podmiotJ w prac:ach md projektem akhJ norma~ . 

>1. 	 ~ Е fofmulan:a wypeInia 5i~ w przy;;aQku iПupelnienie brakO>.... knrIat'lyC1 tub zmiany ;janych doty't;z;.tcyct; 
wлiesюnegо zgloszenia 
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\VZOR URZfiDOWBGO FORМl:I<ARZA ZGLOSZEN!A 7A!NT~9W~~FlNA;;s6\V
! tRA~А.'I1I:-IAD PROJEKTEM Акти NORМAТУ\VN"'GО).!:&hШl!lil.:" Ут А 


Э 11!JП' оз () ~_~~ ~ ~ ~ ~~: ~~ 

ZGLOSZENIE о. -~~~ "t~ <~~Ш" 
.... , 

ZAI:-ITERESOW ANIA РМСАМI NAD PROJEKTEM ~ ZGLOS ~iJl 
O~"'YCH* 

Projckt usta\\)I Ministra FJnaпsоw z dnia 22 wrzesnia 2009 roku о zmianie us1awy о podatku 

akcyzov.ym 


(tytu-l projekru - zgodoie zjego tresci't udost~J1jonц. w Biuletynie lnfonnacji Publicznej 

lub iлfоrmасjl!, z.amiеszczoп<\. w programie prac legisJacyjnych) 


A~ OZNACZENIE РОDМЮТU ZAJNТЕ~RE~<S~ОW'"'AN==Е"'G-:ОО:-СР;::RAС-:-С;оА-:СМ=I"'N~С:АС:D:-СР::С:R::-О::-JE=К:о,=}E=[\'"'f;-l 

i]' Naz~vaJtmi~ i nazwisko" 
:Imperia! ТоЬассо Polska S,A. 
i
t2, Siedzibalmiejsce zamieszkanj·~.*~~~~~~~~ 

~,
,62-080 Tamowo Podg6me, JanJ'O\V1Ce" ul. Przemyslowa 1 

~.. Аdreз do korespondencji i ~es·e~mail ----~----
:gгаzynа.sоkо!оwskа@рl,imрtОЬ.СQШ
I

[8. WSКAZANIE OSOB иРМWNIOl"iYCH ОО REPREZENTOWA;IIIA PODMIOTU 
WYMIENIONEGO W CZ~SCI А W PRACACH NAD PROJEKTEM 

L~ Lp, I lmi~ i nazwjsko-- ~~ I Adr<s miejsca zш;:;о\Vatllа па роЬу! I v
' 1 Cfl1iZ)'na Sokotowska Dyrektor dэ, =r- -1l !kоrp~rасУlnr~;;:h-,iLР"га;;:w:.;п.",У-,с=h__~____ 

~ I ~ 
г-;:-+5--:--~~~_~~~~~~_~~~_~~_~~~_~~~~ 

~~~~-----, 

i 

------.~ 

I 

mailto:g��zyn�.s�k�!�wsk�@�l,im�t��.�Q�
http:akcyzov.ym


---------

--~--~----==-=~",,=:--;;-;;=~-;-;;:п~~ ,=~===--;-;:;:=----,
с. 	 OPIS POSTULOWАс'\'ЕСО ROZWI....ZANIA РМWNEGO, ZE WSКAZANIEM 

INTERESU IщD ....СЕGО РRZЕDМЮТЕМ OCHRONY 

--~------

Sрбlkа popieгa zарrоропоwап:it podwytkr podatku akcyzowego dla рарiегоsбw wynikajilC'l Z 

kопiесzпоsсi dostosowania do i:ninilnsJnego poziomu opodatkowania tj. 64 Eurol1000 sztuk. 

Z uwagi па 5ytuacje rynkowll Sроfkз jest pr.zeciwna podwyzce podatku akcyzowego powytej 

w/w poziomowi. 

L __= ==--_____~___~__ ---------~------' 
:D. 	 ZAL....CZONE DOKUMENТY 

_~__~_________ _----.J~~КRS s!Зl1 nad~ieit 07.09.2009r. 

:-:5----+---------------------------------1 


----------------------.< 

----------------=-._~-----~=--------~ 
I 

I 
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~-;---_..~,----;c-;-,------i
Imit( i nazwisko Data 	 Podpis 

Dominic -Brisby 05.10.2009r. 

, 
, 
I .. , 

:An~rzej Duda 	 !05.10.2009r: 

~ JeleJi zglo5zenie лiе jest skladane w trybie ап. 7 шt. 6 usшw:,: tresc: ,.. - Zglosuaie zmiany danyth" skresla 5il;:_ 
** ~jepotrze:>ne skresJic. 

Pouczenie 

J. 	 Je:te!i zgJoszenie та па се!и uwzgl~nje.'1.ie zrniал zaistпiаlych ро daclc wnie;;ienia ~dowego fOlillU!arz.a 
zglщ;zепiа (ar1. 7 изС (1 U5t~wy z dпiз 7 Jipca 2005 r. о dzjзlзJг.оSсi JQbbmgQwej w procesie st>nowicnia prawa 
{Dz. U. Nr 169, poz. 1414)) Jnb uzupe1."'licnie brak6w fQrmalnych poprzednJego :zglosz.enia (§ 3 гоzрощd7.Сl1Jз 
Rady МiniSlrow z dnia 24 styсzлiз 2006 r. w sprawie zgtaszania :l.alnteresowanla ргасатх nad projektami ak16w 
ПОПnrltywпусh (Dz, U, 'Sr 34. ро?'... 236», w ШJwym ш'цdоwym fОПlшlnrw zglosz.eг.ia naleiy wypclnic 
wszystkie koniec.zne rubryki. poW"tмzнjItc r6wnjet dane, Ь6ге zachowaty swoj4.<tktua!no5c. 

2. 	 СщSс В Соnnu1aп.a wypelnia si~ w przypadku zglQszerna dоtyс:щсеgо jеdJюstki оrgзnizacyjпеj оrэz w sytuacj~ 
gdy osoba fizyezna., kt6ra zglзs:rn zain'crcsowanie pracami nad projektem aktu попnаtywnеgо, nie b?;:Izie 
uczestniczyta OSoOi5cie w tych pracacl1, 

3. 	 W сц§сi D Согти!апа, stosownie <10 <lkolicznosci, uwz,gl~njз gilt dolo.=menty, о kt6rych ПЮ'Nа w зrt, 7 U$t.5 
IlS~awy Z dша 7 lipca 2005 1. о dzla}alnQsci lobbingowej w proeesie stanоwiеruэ prawa, а takи peinomoc~ 
nictwa do \.... niesienia zgloSUJ1.ia 1110 ао rерrеzeпtоwaniз podmiotu w рrзсасh nad p10jektem ak'1u 
normatywnego. 

4. 	C~ Е fопnu1atza wypelnia Щ?w przypadku Ul11pclnienia Ьrakбw formщпусh lиЬ zmiany danych dоtycщсусh 
\\'niesioncgo 7..gfos7.enia. 

http:zgloSUJ1.ia
http:zglosz.e�.ia
http:uwzgl~nje.'1.ie


ZAINТERESOWANIA 

Ustawy о zmianie ustawy о podatku akcyzowym z 22. 09. 2009 r. 

projektu 2.godnif; z jego treSci2\ I w8iuletynie lnforrnacji Publk:znej lиЬ !nformaq't
w 

OZNACZENIE РООМIOТU 

Adres do korespondencji i adres e-mail 

Jerozorimskie 44 

WSКAZANIE UPRAWNIONYCH 00 REPREZENTOWANIA 


IIpcIOMII01ГU WYMIENIONEGO W CZI;SCI 

НАО РRОJЕКТЕм 

OPIS POSТULOWANEGO ROZWIJ\ZANIA PRAWNEGO, ZE 

;~;~~~ INTERESU BI;OJ\CEGO",,===========i1 

KOALrCJA NA RZE[Z АUТОБАZU 

Warszawa, 02 patdziemika 2009 r 

Jan Vincenl - Rostowski 

IIMi,nisler Finans6w 


1I~7'nn'Wnv Panie Minist1ze., 

imieniu Koalicji Na Rzecz Аutogэzu - Zwiqzlш Pracodawc6w. spolecznej organi,acjill 

"~~~:~~l'r~;:~'l~podmioty z brani:y gazu p/ynnego 1 ziemnego (LPG, CNG i 


w Rejeslrze podmiot6w wykonujqcyci1 zawodowq dzialalnost.lobbIngowq 

ОООЗ2, dzi~kujemy za umoZliwienie udzialu wkonsultacjach spolecznych projektu Ustawy 


zтianie ustawy о podatku akcyzowym z 22 wrzeSnia 2009 r. CdczytUje~y~~;~~ 


. Nazwa 
NaRzecz Pracodawc6w 

.Siedziba 
Jerozolimskie 44 , 00-024 Warszawa 

1 

2 

3 

4 

i nazwisko miejsca zameldowania па 

II.ш 
eksperci Zwi4zku 11 

~ 

. . w М 1 и5!. 1 li!. si~ do М. 89 и5!. 1 pkt. 12 Ilt. а) Ustawy о 
zOO г. NгЗ PQz.1 i 



·Zapis6~ polSkiejustawy ОО Dyrektywy Rаdi2000!iiБIV'IЕ(5~lI ОЕ Lzэi .10.2003 г. z ро;;п' 
2m.), Wnoslmy .atem о kOn5ekwentn., w zwi~.ku • wlw Dугеktywщ, "рогzцdkоw.пi.i ' 
zapis6w w odniesienlu do gazu zlemnego stosowanego Jako paliwo silnikowe. z 
uwzgl~dnieniem w tej sameJ pozycji i z obci~Zeniem jеdпц st8wkц minimalnit zarowno 

NG jak ; LNG, Zgodnie z Dyreklywq Rady 2ООЗ/96fWЕ gaz ziemny ~qCY paliwem 
silnikowym opodalkowany jesl w wysokoSci 2.6 EUR od 1 gigadzula wartosc kaloryczna 
bru1to. i: 

.. 

Ni€st81y w przypadku autogazu CNG j LNG nie 1851 dzlS mozliwy ОО zaslosowania w polscei i 
nawet minimalny poziom opodati<owania wynlkajqcy z Dyrek!ywy 200З/96N1Е, czyli 2. 6 EUR, 

1 gigadzula war10sc kaloryczna brutlo Poniewaz jэkаkolwiеk akcyza spowoduj. jedynie 
,anik szсщtlюwусh projekl6w па tym rynku. Hatoml.st ••stosowanle .erowej slawki 

kcyzy (дrt, 164 "51. 1 Ustawy о pod.tk" akcyzowym • 06 grudnla 2008 (, (D•.U. z 2009 


г. Нг 3 ро•. 11)), j.dynl. w odnl."'.nl" Оо CNG (.pr~:!on.go gazu zl_mn_go) 

przeznaczonego Оо n.p~Oи siln;k6w spalinowych, cza.owo ОО 31 paZdzl.rnlka 2013 Г•• 

'и! 00 wejscl. w'yc;. przepl"u ok.zajo "'~ terminem .Ьу! kr6tkim, аЬу pobudzic rozwбj 

I_go .egm_ntu rynku paliw sllnikowych postuluj_my zatem jego <пас.п_ wydlu:ieni.jj 

ога> ohj~c;e zeroWq stawkq akcyzy kon••kw.ntnie tak:!. LNG (skroplonego gazu:' 

ziemnego). i' 

Ро dokonaniu wyl;czen uwzgl~dniaj'l!'Ych aktualne сепу detaliczne 1 т3 CNG ; LNG 
tankowanego z dys!rybu!ora do pojazdu samochodowego zwracamy sl~ о wprowadz.nie w 
Polsce zwolnienia od poda!ku akcyzowego. lub jego .erowej э!эwk; dla gazu zlemnego 
5!ап;. gazowym (CNG) ; skroplonym (LNG), prz.znaczonego do naP'idu silnik6w вр . 
002 wzg!l'du па kod CN. Zwolnienie takie. lub zerowa s!awka jesl moZliw."na podstawie 
Dyrektywy Rady 2ООЗ196fWЕ (Dz,U.UE L z 31,10.2003 г, z роZn, ,т,) kt6ra w М. 15 иоl 1 
о!впом: "1, Вez uszczerbku dla ;nnych przepls6w w5p6lnolowych, Рапзюа Czlonkowskie 
mogQ przyznawac. pod kontrolq fiskalnq calkowit•. lub щsciowе zwolnienla, lub obn;Zki w 
28!<тe,i. poziomu opodalkowania wobec: а) produict6w podiegajqcych ороdаtJюwапiu 

korzysiywanych pod kontrolq fiskalnq w dziedzlnie projekt6w p;totazowych dla rozwoju 
technologicznego produkt6w bardz;ej przyjaznych dla srodaw;5ka, lub w zwiqzkU 2 paliwam; z 
zasob6w odnawialnych..:. Jak wynika z posiadanych przez пэs infonnacji, gэz ziemny (CNG i 
LNG) przeznaczony do nap~du sНпikбw spal;nowych spelnia wyzej wym;enione kryteria. W 
tym samym дrt, 15 pkl. 1 ppkl. g) Dyrektywa przewiduje, ze zwolnienie z podalku maze 
zoslae przyznane do czasu, gdy krajowy udzial gazu ziemnego w koncowym zuzyciu energii 
osiqgnie 25%, Obecnl. krajowy udzjal w ko"cowym zuzyciu щпos! ok. 13%, 1"lniejq ,аоот 
obiek!ywne przeslanki оо zwolnien;a z opodatkowania аkсущ lub zastosowania zerowej 
lэwki dlэ gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do ПЭp!idu slln;k6w spalinowych w 

PoJsce pozoslajqc jednoczesnie w zgodzie z przeplSam; UE. 

DodalkoWQ intormujemy, :i.e em;sja С02 zwiqzana z lIanspor1em drogowym, slэпоwi а;; оК. 20 
%оgбlu emlsji, Natom;ast paliwa altemaiywn.: wtym biopaliwa wraz z tэkimi paliwami jэk gэz 
ziemny (naluralny) CNG ; LNG, w perspektywie sredniolennlnowej biogaz, gaz p!ynпу 
(skropk:my) LPG. а w dlugiej parspektywie, wod6r - stалowiс ~'! decydujqcy elem.n! w. 
zmniejszaniu emisji С02, ' 

iKomisja Europejska w nowej strategii Wsp61noty w sprawio zmПlej"zап;э emisji СО, 
chodzqcych z samochod6w proponuje ograniczenie 00 2012 r. emisji СО2 pochodzqcych z 

sаmосhоdбw osobowych do 130 glkm рора., wprowadzenie udoskonalerl lechnoiogicznych 
Оо s;lnik6w. Kole;no ,эs о ile bedzie 10. mozliwe z techniczneao punklu widzenia. dalsze. 

, -~- , 

http:wydlu:ieni.jj
http:pr~:!on.go
http:odnl."'.nl
http:Hatoml.st


о 10 glkm na!ezy рrzерюwаdziC zdaniem КЕ dzi~ki alte,nalywnym dziэlэпiоm 
hnologicznym i wi~kszemu wykorzystaniu biopaliw, tэк Ьу do 2012 r. osi<шп'16 сеl globalny 
nosz",cy 120 glkm, 

w ubieglym <око Parlament Europejski przyj<\l projekt dyrektywy, ktore] celem jesl 
promowanie eKologicznie czyslych i energooszcz~dnych pojazd6w (spelniajqcych погт 
EEV), przy zam6wieniach pubIicznych па nQWe pojazdy, wi>r6d klyleri6w щЬою wladze 
pubIiczne b~d,! musialy uwzgl~dniae nle Iytko cen~, ale rowniez wr:Jyw па srodowisko (oisk 
emisj~ С02) nabywanych pojazd6w. Dyreklywa та па celu slworzenie ,acb~1 dla przemyslu' 
moloгyzacyjnego do rozwoju i inweslowania w przyjazne srodowisku pojazdy, z 
uwzgl~doienjem (усЬ, ktore 5" zasitaoe r6znyтi palМiami alleroatywoymi, 

Prawodawstwo UE reguluje emi5W spalin przez pojazdy za ротосц tzw, nOlffi Еuю, przy 
. 'ут okre51one w nich dopuszczaloe poziomy emis]i sla]'! si~ z biegiem lal со"" bardziej 

goгystyczne. W 2009 г wchodzi w ;;ycie ООП11а EUlo 5 d:a ,атосЬodбw оsoЬощсЬ i 
o]azd6w dostawczych, а w2014 [, погта Ешо б. Wodпiesleпю do pojazd6w ci~zarowych о 
uze] IadownoSci normy Еuю V weszly w zycie w 2000 г" natomiasl Komis]a przygolowuje 
ropozYCW nowych погт Ешо VI, Preferency]ne podejscie do na]nowszych norm Еuю 

podczas zатбwiеп pubIicznych рото;;'е w $zybkim wprowadzeniu па гупек po]azd6w о 
mniejszej emisji zaoieczyszczen. Pod wzgl~dem mozliwosci spelniania погт Еuю pojazdy 
asilane paliwami alternatywnymi znaczni. wyp!Zedzajq [е zasilane w,р0s6Ь tradycyjny, 

Paliwa alternatywne ,е szczeg61nym uwzgl~dnieniem silnikowych paliw gazowych LPG, CNG 
i LNG zawierajqce mnie] wQgla па 1 '9 masy paliwa w роrбwоапiu zpaliwami benzyoowymi, 
ро spaleoiu emitujq mniej dwutlenku ~gla. Тут ,"тут wplywajq korzystnie па zmnie]szenie 
bcj'jZenia daoego k",]u w bilansie С02. przy preferencyjnyт trak!owaniu $zeroko poj~tych 

paliw alternalywnych па гупки paJiw sitnikowych Pol,ka mialaby 5zanse osiijga<; сога> 
'~ksze wyтierne ko!ZySci па rynко haodlu prawami do emi.]i С02 przyzoanyтi przez 

Komis]~ EuropejsK'l. 

.Poniewaz Тгак!а! z Maas~icht zaJiczyl poli!yk~ осhюпу srodowiska do ]ednego z рriоryletбw 

. ziaJania ИЕ. Postaoowbno w nim, ,е wszelkie inic!atywy wsp6lnotowe w takich dziedzinach, 
'ак: rolnictwo, гупек wewn~tJzny, ~ansport i energetyka musщ uwzglfidniae potrzeby ochrony 
srodowiska, Takze па тосу postanowien Protok6!u z Кioto dotyczqcego em;sji gaz6w 
ieplarnianych bardzo istolna staje si~ em!sja С02 w sKali kraju: wzюst emis]i spa!in 

spowoduje koniecznosc dodalkowych oplat wplacanych przez Polsk~ z tytu!u podwyzszonej 
mis]i С02 do atmosfery. 

W swietle PO'hyzszych iпfогmэс]i nie роwiппа dziwit оаszэ рroэЬа о preferencyjne podejSci 
opodatkowania podatkiem akcyzowym gaw ziemnego zar6wno spr~zonego jak 

kюрloпegо slosowanego w silnikach sраliоощсh, Zwrncamy si~ zatem z upne]m" prosbq, 
аЬу przedstawiciele poiskiego rzqdu skoaystali, рау оkэzji porzqdkowaoia zapis6w uslawy, 

zliwosci wydluzепiа ezэsи obowiqzywania zerowej stawki (zwolnienia ') lego podatku od 
iqz nowego paliwa gazowego CNG i nie ob!l'tego пщ (nim) LNG, со urrro,tlWia , 

Ьowi~zujqce prawo UE, dэj"с tym ,атут wprzyszlosci Polakom mozliwosc wyboru rodzaju' 
paliw zаsilЭJ,\сусh ich auta, 

'Juz dzi5 sJadem Dallas w USA, gdzie w komunikacji miejskie] wykorzystr....anych jest okolo 
140 autobus6w 7.asilanych LNG i Phoenix z okolo 300 z autobusami zasilanymi LNG pod'l,a 
Ostr6w Wielkooolski z iednvm testowanvm autobusem mieiskim zаsilапvт LNG, natomiast 

i 



wi'1Cej !akicr, pojazd6w pojawi si~ w pf2ysz!ym ГОК" wKrakowie, 

wymiепiопус" wyzej powod6w zwracamy si~ do Рапа Ministra о zaslosowanie dluzszeg, 
iniz ао 31 pazdziemika 2013 г, zwolnienia (zerowej stawki) z poda!ku akcyzowego dla gazu 
iziemnego spr~zonego CNG jak i uwzgl~dnienje wnim (niej) !akze skroplonego gazu ziemnego 
LNG pf2eznaczonego do nap~du silnik6w spal'nowych, 

Deklarujemy golowosc do bezposredniego spolkania z Рапет Minislrem, gdyby tylk 
aistniala [ака mozliwosc, podczas kl6rego chcielibysmy dоdа"юwо wyja!nic nasz 

!argumenty, 

!~~Ц~~:~[::~::;:\:~O ",~' ,~\\' r~"::;~v,!' '~, 
, 

!O::::IC20.~_"'\l; ck"1J!.\л~~";:'f\'\>\'<:' d..o ~'::\ёo ъ.lJdA" •Iц" ~},>Ь Qчj-C'L S:f;тd.t>>S4 ш,==J='1
L."1_11 ~ <:J[1 5 11== ~======'~==~=====jl 

!~1",~~,==="'~' ше, шш =,="=",="===,="="=~="=,,,ш,=,,,,-.J~I 
IE. Niniejsze zgloszenie dotyczy uzupelnienia brak6w 

Iformalnych/zmian danych** zgloszenia dokonanego dnia .............. .. 

!:ш'~ {podас dat~ z CZ~~~~dJiiego zgюszеnlа) ......~_,
__.. 

F. OSOBA ~t,J\DAJJ\CA ZGI:.OSZENIE ==",,~,=:J 

lf:.~;i;~~;;kа1i~~~10.~:;:;~О;;;9:;;;r'="dihlро=,шd=Рw-;::;i5~';';"'~\\h'~do'\:)~~ti'ш\~"':'"~'\шш)!q~F=dlll 
... Jeieli zgюszеniе nfe jest sHadane w tryble 13ft, 7 ust:. 6 ustawy treSC: '- Zgf057enie zmiany danych~ skresla sie, 

"'-'" MepOtrl€:ЬГJC skrcsllc, 

Pouczcnie 

1. Jei:eli zglo5zcnie та Ilд celu uw.zgltX!nienje lmian zaistлiйlyсh ро dэс1е wniesicnia urz~wego formulana 
zgЮs~еnjа (а:1;, 7 u$f;, 6 ustawy z dn;a 7 lipca .2005 г. о dziэ-lаlпоSd Iobbingowej w procesie stanowienia prawa (DI. U. 
jl,r 169, рех. 1414» lub Ul.upclnienie bra~6w formalnych j:ХЩГledпiegо zglos.zeniil (§ 3 гшроrzq:!zепia Rady Ministr6w z 
dnia 24 styania 2006 г. w spra'Me 1Q1~nia Zдinteгеsowа~ia ргасэmi nad projelrtэml akt&.... norm2ltywn'«:h (Ох, U, Nr 
34, ро1. 236), w nowym urz~wym foгmulan:u zgro5zenla nа!щ wypclnlC: .....-szystkle konieczne rub~, powt.arza:jцc 
r6wnjel dane. ktOre zаchowщ SWOj;{ aktualno$C, 

2. czesc е. (ormu!am wypelnia SiQ w pn:ypadk:J zg!oszenia OOtyczqt:egO jedl105tki оrganlZЭcyjпеj oraz w sytuacjl, 
gdy osob" flZYCZna, Нега zglasza zа!пteл;sоwапlе рrасэmi пэd projektem ak::l: nOrтl\iiltywi!e90, nie ~ie u<z€stлkzylа 
osobi$c!e w tych pra(acn. 

З. W czQSci D (огти!агщ stQsownle do оkоliClnOЮ, uwzg!~nii) 51!; dokщncпty, О kt6rych ffiQwa w ап, 7 ust, 5 
ияащ 1. dnia 7 lipca 2005 r. о dzialalnoScllobbingowej w procesje stanowienia pruwa, а takZe pclnomocnictwa do 
wniesienia zgloszcf1ia lub do repгezenlowania podmiotu w pracach nас! projektem aktu гюгmаtywnеgо. 

4, c.u..~c Е I'ormularza wypelлj~ sie W Dfzy;юdku uzupef1;ienia bra',;ow forma!ny-ch !иЬ zmiany danych dol.ycz<tcych 
wnieslonegc zgJo:S:;Z;;nia. 



KOALI[JA NA RZE[Z AUTOGAZU 


Warszawa, 07 kwietnia 2008 г. 

Pelnomocnictwo 

ZaГZqd Koalicji Na Rzecz Autogazu - Zwiqzku Pracodawc6w z siedzibq wWarszawie, upowaznia Paniq 
Sylwi~ Poplawskq legitymujqcq si~ dowodem osobistym пг AMJ 359220 do reprezenlowania Koalicji Na 
Rzecz Aulogazu - ZP w zakresie wszelkich czynnosci dolyczqcych funkcjonowania Zwiqzku w 
powiqzaniu z ustawq о dzialalnosci lobbingowej wprocesie stanowienia pгawa z 07.07. 2005 г. oraz do 
repгezenlowania Koalicji Na Rzecz Autogazu - Zwiqzku Pracodawc6w w/w zakresie przed oгganami 
administracji centralnej, kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenla RP. 

€:;'~~;;;~\~~ :;' ,::.;:'~~; :~~i~,,;~.:~I~.~ ~" ,',-- ,~ 
,t,I. ,:~r-:»:,,, ;:: ,:':" Ц ~ ,'2~, r\. о:' C2~ ',~':"sza'.~'~ 


,;;Х: (~J :::-; 2~: ::' ~~ е-т:::::! ~i,л-Г(jkmа_rl 


l,,{l -\~~ 
тadeusJ Jaslrz~bski Jarosl)~OZdZOn Тeresa Flekiewicz 
Przewodniczqcy Zarzqdu Czlonek Zarzqdu, Sekretarz Czlonek Zarzqdu, Skarbnik 

BIURO ZWIAZKU PRACODAwc6w: AL. JEROZOLIMSКlE 44 РОК. 728, PL 00-024 WARSZAWA. TEL./FAX.: (48 22) ЗЗЗ 73 99. 


NIP: 5252279062 


E-MAIL: 8IURO@KNRA.PL.\NVofIN.KNRA.PL 


mailto:8IURO@KNRA.PL.\NVofIN.KNRA.PL


Warszawa, А2 .09.2008 '. 

МINISTER 


ЭРRAW WEWNJ<;TRZNYCH l ADМIЮSТRАСЛ 


DАР1730-46(5УО6/О8/DМ 

ZASWIADCZENIE 

О WPISIE DO REJESTRU PODMIOTOW WYKONUJI\CYCH 


ZAWODOWI\ DZIAJ:ALNOSC LOBBINGOWI\ 


Slosownie do art. 11 U51. 8 ustawy z dnia 7 /фса 2005 г. о dzia/alnosci 
lobblngowej w procesie stanowienia ргаwэ (Dz. U. Nc 169, poz. 1414) zaswiadcza 
siQ, ze 

Koalicja Na Rzecz Autogazu - Zwi,\zek Pracodawcow 

AI. Jerozolimskie 44, pok. 728 


00 - 024 Warszawa 


je5! wpisana do rejes!ru podmiot6w wykonuj'!.cych zawodow'!. dzialalnosc lobbingow'!. 
pod numerem 00032. 

Zaswiadczenie je5t watne 3 miesi'!.ce od daty wystawienia. 

http:miesi'!.ce
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ZGt.OSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD РROJЕКТЕМ 


- i'GI=GSi'E:NIE: i'~qIAN'f 8AN'fEH* 


I Prajekt z: dnia 22 wгzesnia 2009 г. ustawy о z:mi;шiе ustilwy о podatku akcyz:owym 

(tytul projektu - zgodnie z jego treSciq udostО::Р[1iопq w Biuletynie lnformacji PubIicznej lub informacjq zаmiеSZCZОПq w 

programie ргас legislacy}nych) 


А. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINТERE50WANEGO РМСАМI NAD РROJЕКТЕМ 

1. Nazwa/iffii~ i Aazwiske** DераrtаШЫJI r-(JdUI~tl .~~k.::yzoweg 

SEKRE,TARJi,TI ORION JERZY CZERNEK 
I.. lUU~ -'U· 1I о 


I ALEJA MJCКIEWICZA 11/4,90-443 LODZ 


2. Siedzibaj 

I 
3. Adres do korespondencji i adres e-mail I Ас ......~..'?i{.:;ц.у::5 ............. 
.".; ,,,-->, ",.. "ёJAKUBOW 5, 05-61 О GOSZCZYN;j.czernck@orion.mail.pl 

I 

6" W5КAZANIE 0506 UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU 

WYMIENIONEGO W CZ~SCI А W РМСАСН NAD РROJЕКТЕМ 

" 


I.p. lmi~ i nazwisko IAdres miejsca zameldowania па роЬу1 staty.1 

1 Jery Czernek .. - __ " .:..::'- ... --- - .-------- --- ------,--, 

с. OPI5 POSТULOWANEGO ROZWII\ZANIA PRAWNEGO, ZE W5КAZANIEM 
INТERE5U 6EDACEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY 

W zwiqzku z ukazaniem 5j~ projektu z dnia 22 wгzеsпiа 2009 г. ustawy о zmianie 
ustawy о podatku akcyzowym Orion Jerzy Czernek zgtasza swoje uwagi do ww. projektu: 

Wnosimy о zmian~ brzmienia Art. 1 pkt 2: 

JEST: 
Art. 1 pkt 2 

2) w ап. 99 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 


,,1) па papieгosy, z zastгzezeniem ust. 10 -142,67 zl za kazde 1000 sztuk i 31,41% 
maksymalnej сепу detalicznej;". 

POWINNO ВУС: 
Art. 1 pkt 2 
2) w art. 99 w ust. 2 
а) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) па papierosy, z zastrzezeniem ust. 10 - 142,67 zf za kazde 1000 sztuk i 31,41% 
maksymalnej сепу detalicznej;" 

Ь) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

mailto:GOSZCZYN;j.czernck@orion.mail.pl
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ZGt.OSZENIE ZAINTERESOWANIA РМСАМI NAD РROJЕКТЕМ 


- ZGW5ZENIE ZMIANY еАrчУЕН* 


Proiekt z dni" 22 w~es"il!< ZOQ9 r. u:rtaWV о uni<tl'lie ust.WV о podatku akc:Yt:owym 

{tytJl p.-оj",1::t1.J zgodnie 1 jl':90 ь-e:s.-:щ IJОО!;!:fjmiц wВil!tel)'nie Intorm2Q PlJblianej l!h I!ifurrni",H. l1ЭIТ!ICSZc:ronil. w 
pt09r~JJ1je tlГi!C legf!;l',\Суjl"tуФ} 

А. OZNACZENIE PODMI011J ZAINТERESOWANEGO РМСАМI NAD РROJЕКТЕМ 

! 

1. Nazwajjffij~ i fla~'j51~e'"'* DеРllrtllПJТrн, Ppdutku' AJ:cyZC\W6 

i ORION JERZY CZERNEK 
. КR.ЕТЛКI:А Т I 

2. Siedziba ... lUЩj ',а· U1) 

lJ\~JOJ~M!CКJEW[CZA 1114, 90-443 L('юz 
, 

;;>10-/ 
,,, 

3. Adres do koresDondendi i adres e--mail ,.о,,,, •.,,,.:.":'!.., .•::~.,., ..••. ,,,,. 

JAКJ.JB6w 5, 05-61 О GOSZCZYN;j.czemek@orion.mail.p! 

В. WSКAZANIE 0508 UPRAWNIONYCH ОО REPREZENTOWANIA РООМIOТИ 
WYMIENIONEGO W CZ~SCI А W РМСАСН NAD РROJЕКТЕМ 

'.р. Imi/t i nazwisko . t Adr~s mj~jSc3 zamеldоwапiа n~. po~Y' st<.Щ .1 

• Jerzv Czernek .. .• 

с. OPIS POSТULOWANEGO ROZWII\ZANIA PRAWNEGO, ZE WSКAZANIEM 


INТERESU BEDi\CEGO PRZEDMIOТEM OCHRONY 


W lwiqzku z ukazaniem sit; projektu l dnia 22 wrzesnia 2009 r. ustawy о zmianie 
ustawy о pOdatku akcyz.owym Orion Jerzy Czernek z.giasz.a swoje uwagi do ww. projektu: 

Wnosimy о zmian~ brzmienia An:, 1 pkt 2.: 

JESТ: 

Art.1 pkt 2 
2) w агС 99 w щ;t. 2 pkt 1 otгz:ymuje b"rnien.ie: 

,,1) па papierosy. z za:strz.ezeniem ust, 10 -142,67 zf za k:alde 1000 sztuk i 31,41% 
rnaksyrna!nej ceny detaHcznej;". 

POWINNO ВУС: 
М.l pkt 2 
2) w зп. 99 w ust. 2 
а) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

..1~ па papierosy, z lastrleieniem ust. 10 -142.,67 zt za kaide 1000 snuk i 31Аl% 
maksymalnej сеnу detalicznej;" 

Ь) pkt 2 otrzymuje Ьп:miеniе: 

http:b"rnien.ie
mailto:GOSZCZYN;j.czemek@orion.mail.p


------- -----. 

! 
,,2) 	па tyton do palenia, z zэstnеzепiеm ust. 10 - 71,00 х! za kazdy 1 kilogram 
i 31,41% maksymalnej сеnу detalicznej;". 

Ponadto wnosimy о przedtuien!e terminu wзz:поsсi znak6w аксуху пii wyrQby 
tytoniowe oZn(iczonyth rokiem wytwогzеПIЗ ..2009" о kolejny, 2010 rok kalendarzowy. 

IIZASADNIENIE 

Ffrma Orion wnioskuje о obnizenie stawki kwotowej podatku akcyzowego па tyton do 
palenia z obecnych 95 ztlkg do 71 zt/kg. Cel takiej obnizki podyktowany jest 
intensywnym rozwojem szarej str'efy ро wejsciu w zycie Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 г. 
о podatku akcyzowym. 

P~gnfemy zwr6cic uwag~, па wi~kszosc aspel<t6w niskiego ороdаtkоwэni tytonJu do 
paJenia: 

• 	 jest опо погт" w wi~kszoscj zachodnic:h kraj6w ИпН Europejsklej, 
• 	 spefni<) rol~ bufora pomi~zy legalnym rynkiem fabrycznych papieros6w, а szагч 

sl,еfЦ, 

• 	 dzi~ki nizszemu opodatkowaniu tytoniu оо pa1enia bUdzety panstw zachodnich 
pozyskuj<\ poda1ki od оsБЬ, kt6re Sq zbyt bIedne Ьу kupowac legalnie 
wyprodukowan€ fabrycznie рэрiегоsу, OO! taniego tytoniu do palenia osoby te 
kupowatyby щгоЬу tytoniowe росhоdzцсе z przemytu lиЬ nieJegalnej produkcji, 

• 	 jest to narz~dzie bardzo роwszесhпе zwlaszcza w tych krajach gdzie istnieje 
wysoka akceptowalnost sp~c.zenstwa па famanie prawa i unikanie podatk6w 
poprzez пр, zakup wyrob6w росhоdzцсусh z nfelega!nego z.r6d!a, 

• 	 doswiadczenia zachodnich раПБМ pokazujq, 1е сепа fegalnie dost~pnego tytoniu 
'do р6lепis: musi Ьус kcnkurencyjna оо papieros6w z nie!egalnych zr6dei, 

• 	 przykladowo w Niemczech akcyza dla 1 kg tytoniu ЩПОБ! оkоЮ 58 Ешо, а dla 
1000 sztuk papieros6w okotD 140 Еиго, stanowi to 41,4%. 

Оо тагса tego гоки tyton ао palenia w Pof$ce pEМni! tаkц funkcj~ Ьufoгowц. jednak z€ 
wzgl~u па zbyt niski€ opodatkowanie tytoniu fajkowego przeprowadzono negatywn<\ 
kampani~, kt6ra poskutkowata drastycznym podnfesieniem akcyzy гбwпiеz па моn do 
r~cznego sрогzцdzапiа pap!eros6w - byia {о podwyzka о оксЦо 57% pod.czas gdy 
papieгosy zdrozaty о mniej niZ 20%. Тел ruch Ьуl klasycznym wylaniem dziecka z 
k'!Рiеlц. 

Ро pгzeprowadzeniu tej drastycznej podщzк1 WZI'ost szarej strefy przer6si najsmielsze 
oczekiwania, а sluz.by celne oraz policja pomimo wielu зtэгап pozostaty bezradne па tak 
masowy wzrost podazy nielegalnych wyгobOw tytoniowych, Na!ezy tu wymienic 
nast'tPujqOO zjawiska: 

• 	 wJdoczny па terenie catego kraju wzгost sprzedazy рарiеrosбw pochodz<lcych z 
pl'zemytu w cenie 4 - 5.zМop" 

• 	 drastyczny i niekontrolovvany wzrost sprzedazy nielega!nle Рfоdukоwапусh tyton1 
па terenie сэJеgо kгэju, 

" 	 masowe przejscie kОП$umепtоw legalnego tytoniu па пiеlеgаlпiе sprzedawane 
tytonie i рэрiегоsу, 

• 	 sprzedaz tytoniu pokrojonego !uzem wcenie 60 - 80 zUkg па targowiskach, 
• 	 sprzedaz. tytoniu w lisciach оа plantator6w do samodzielnego pokгojenia, 
• 	 sprzedaz tytoniu do palenia jako ~produktu kolekcjoneгskfego" па porta!u 

Allegro.pl, 
• 	 ргzеkfеjапiе znak6w akcyzy z legalnyoh оракоwэп tytoniu do palenja о matej 

grama1urze па opakowania tytoniu nie!egafnego о duzej gramatuгze, со pozwala 

http:Allegro.pl


I 
f' 

па wprowadzenje do obrotu hand1owego produktu оzпэсzопеgо znakiem akcyzy 
bez оptэсепiа nэlеzпеgо podatku akcyzowego. 

Bezradnost i bIегnоs-с stuzb pans't\yowych potwierdzajq nast~pujqce fakty: 
• 	 Ьгак k.onsekwencji i realnych dziэfаfJ sh.Jzb сеlпусh па nielegalny. jawny i 

udokumentowany obг6t tytonlem z пiеор/аСОПq аксуха" па portalu Allegro,pl 
pamimo naszych zgtoszefi, 

'*' 	 symbo!jczne karanie os6b zlapanych па hзпdlu nielega!nymi wyrobami 
mandaty ГZ'i'du 200 - 300 tl dla оsБЬ zзrзЫаj<;tсусh П3 njelegaJnym procederze 
ро кНка tysl~CY tygodniowo, promdZq do bazkarnosci, osoby te -tэрапе Sq па 
podobnych przest~pstwach wielokrotnJe i traktuja. te кагу jэkо dгоЬrщ op/at'г 
administгacyjn~, 

• 	 zbyt mala intensywnos6 j ilo$c kontroti, z\Ytаszсz:э ро nasileniu sj~ negatywnych 
zjawisk. 

w opinii naszej firmy d(э'stусzпа podwyZli.a па tytol'l byfa bezposrednim impulsem do 
rozwoju szarej strefy. przywr6cenie tytoniowi do palenia гоН buforowej рорае2': obnizenie 
akcyzy kvюtowеI do ропоти 71 zf/kg zmniejszy op{acalnosc dzfatar'! przestfJJ)Czych i 
zach~ci konsument6w do za:kupu lega:lnego produktu zw!tikszаjцс dochody do bUd1etu_ 

Zwracamy tez uwagf;!' па ochron~ zdro'Мa sроrеczеnSW/Э. ZdэJеmу sobie spraw~ z 
negatywnych skutkow palenla. jednak podkJeslamy, jz produkty nielegalne nie podlegaj& 
zadnym rezimom jakosciowym. Dodatkowo 2: informacji od wie!u konsument6w wynika, 
te ty10n роdrаЫэпу jest poddawany niepгawidfowej obr6bce, przez со zаwiегэ wi~cej 
substancji szkodliwych dla zdlowia. Cz~sto miеsцшу jest te:t z herbatii:\ lub 2:ioiami dla 
zwj~kSzenia gгamatury niskim kosztem. 

Ci~zko jest пат oc~niat czy ostatnia podwy2:ka akcyzy mia!a pozy1ywne skutki dla 
budtetu gdyz nie posiadamy odpowiednich danych, Jednak ргzуk!эd naszej firmy otaz 
informacje branzowe wykazuj.:t, ze dгastyczna podwyzka akcyzy па ty10n Ьу1э wielkim 
ciosem dla jego producent6w, а jednoczesnie nie przenjo$~a 5~ па wi~kszq sprzeda.t 
lеgэlпiе wyprodukowanych papieros6w. Dlatego dodatkowym эrgumепtеm dla obnizki 
akcyzy па ty1or'i jest ochrona jego legэlnyсh producent6w, э со za tym idzie miejsc 
placy, obrotu gоsрооэгсzеgо i W'{Xy\vfm budzetowych. 

Odnosnie przedluzenia wazno$ci па rok 2010 Zflзk6w akcyzy па wyroby ty1oniowe 
Qzлаczопе rokiem wytworzenia 2009, uwazamy ze sto$owanie tego typu mechanizm6w 
przy podwyzce podatku akcyzowego па papierosy о 2,57% mija sн? z celem. B~dzie to 
tylko dodatkowe оЬсiцzепiе dla branzy. 

Zwracamy ret uwag~ па fakt, i:t эkсуzа па tyton do раlеПIЭ nie wzrosnie - d!atego 
zmiana banderol па tщ kategori~ wyrob6w jest zupclnie bezzasadna. 
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i Е, Niniejsze zgloszenle dotyczy uzupelnienia brok&,t( formaln'rchl2mian~** 


, zgtaszenia dokonanego dnia " ......... , .... " ............................. . 

(р<м1ае dэt<; 2 C2~ F pofY.ledriego zgkiszeni<t) 

f-::-=::-;-;;;7,~-;..--:~~-_.---=;::-------------I
F. OSOBA SKtADAJI\CA ZGtOSZENIE 
f-----.---,~ ..~..~_. 

lmj~ I nazw!sko Dаtэ PodpJs 


i-----.------j--.--.-+---t<,.-r,f'::--
Jeгzy Qernek 05.1О.2009г. 

*Jetd! 19ioslenie п\е je:st sкJad<me w t-yЬiе <trt.7 шt6 ПВС н. Zglo5lмie zmiany d'If1Yd'l~ 
.. ~ Niepotr:ebne $kreblic.. 

1, 	 JeteJj zglo5zenie та niJ CeIU uwzlkdnienie lrrria1l 13miJ!ych pu dac.ie wriesienia ~wegQ fO:muJma 
zуlos.<enЩ art.' urtб ustлщ z dnia 7 lipca 2005 (. о dliati!lr1oSr::':l jobbil'igOwej w procesie $t3nowleni3 prawi! {ОХ. U. 
Nr 169", PQl. 1414) lиЬ щuре{nien~ brak6w furmalnyc.t! poprredf\le:9O zgIoszenia (§ 3 IWРОl"щdrenlа RiЮу Minlstr6w 
Z dnla 2'1 styo:nia 2ООб (. W sprawie 19!aSlanill U!nteresowania ргасат! пас projektilmi aktiiw ПOl'lТ\atyWnych (Dl. 
U. Nr Зq, poz. 236), w nowym ua'idowym timrIIJ1'arzu zglcszeniil мleXy ~!C WS;tjIStjo;ie I«тieane rl1bryi<J, 
рowtэl"l"Rc r6wn\et аane. kt6re zW1O'....aty swt>~ аl«tлi!noSс. 

2. 	 Cz;;St В (ormu!;щ:а ~ni<l ~ w pt<.ypadku 19toszenia dotyCl~cego jednostld organiz.acyjrц:j oraz w svtua<;ji, gdy 
us:oOil1izyt:tna, ktбra zglаsц!: za.nteresowanie prdGImi паи projektem aktJJ щ!tmatywrJf:90. п1е b~lie uaestn!e:t}t.! 
оsobl.П w tyФ pracach. 

З. 	 W cz;Ю D furrnulan:a. st\:Iscwnle do oIшflCmoSd , UWlgJ~n!э si~ aokumenty, <1 ktQl')'th ГI'ЮWti w art. / ust. 5 
t.JSQIW'( l'dпiэ 7 IIpCil 2005 (. О dzJa!aI1ioSd lobblngowe5 w /ЩXf'~е stanow!eri21 pawa," 't)Icte pelnomocnidwa do 
wnk:sienia 19losrenill lиЬ оо reprezefltt)wanla poбmюbJ w prг<:adJ nad prnjektem aktu ooпnatywnego . 

4. 	 u;;St Е foontII..aпa wypelnia sk; w przypadlw ulllpclrtien!a brak6w fOJll'UInydl lub lml<lny d1lt1ych dotya~ 
wniesione<}O zg/OSZernit 

I 
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IZGt.~SZENIE ;INTERESOWANIA РМСАМI NAD РR~JEI<ТЕМ 
, , " - ~GJ::eS~EN!E ~MIAN:y. 8AN'f'GH* 

, ,i ,Projekt z dnia 22 wrzeSni<, 2009 У. ustawy о zmianie ustawy о podatku аkсуzо'W}'ш 
, 

I• i (tYtUf prCJekfu - zgool1le l:rego tre5d<\ ui:lOSt@i'ik)Г,цw Вiuletyl1lё lЫбi"fi'\iCji PubIlcznej !iJt' Н1rorюaqц Zamlesю:оп" w 
I 

, ~al':)ie рга(; Ieg!Slacyjnyd\-) 

А OZNACZENIE PODMIOТU ZAINТERESOWANEGO РМСАМI NAD PROJEКТEM 

1, I : i , I ,m 
PhНip Morris PoJska Distributjon Sp. z 0.0. 


?nn<I nВ 
,, 

, Adresdo " adres e-тail A~ 6'1 иt> I ui ,. 
, и!. Domamewska 52,02·672 Wars7.aWa, Agnieszk.. ",, 

, 
,, 

8. WSКAZANIE 0508 UPRAWNIONYCH DO REPREZENТOWANIA PODMIOТU 
WYMIEN!ONEGO W CZESCI А W РМСАСН NAD PROJEКТEM 


'-,-

, ,. 
, 

I.p. Imi~ j nazwl$ko Adres miejsca :mmeldowania па poЬ:yt stэly 

1 Andrzej Da.bf\.IWSki, Preze-s ZЭirzf.\du 

2 MichEif Mierzejewski, Czlonek Zаг.щdu, 
РhШр Moois Polska Di$tribution SP. z Од, 

Д!. Jэпа Рawlа 11196, 31-982 Кr~k6w 
3 Dyrektor ds. KorporacyjnYCh 

, 

, 
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С. OPIS POSТULOWANEGO ROZWIJIZANIA PRAWNEGO, ZE WSКAZANIEM 


INТERESU BEDI\CEGO РRZЕDМЮТЕМ OCHRONY 


W/w wymieniony projekt ustawy leZy w obszar.ze zainteresowan s.p6lki Philip Morris 
Polska Distribulion Sp, z 0.0.. gdyi zawiera regulacje maj"ce bezpo~r"dni WPJYW па 
dziatalnosc sp61ki. 

Siawki аксугу па wyro'ay Iytoniowe 

W zwiq,zku z p(ojektem ustawy о zmianie ustawy о podatku akcyzowym, pozwalamy 
эоЫе przedstawic stanowisko do przedmiotowego projektu usta'NY: 

Rozumiej~c koniecz:nasc dostosowania krajowego poziomu stawek podatku akcyzowego 
па papierosy do wymоgбw wynikaj'lcych z dyrektywy Rady 2002l10ЮЕ (zmieniajqcej 
dy",ktywy 92179/EWG. 92/БОIEWG i 95f5!IIWE w zwiqzku ze sltuktuГlj ога. slawkami 
akcyzy .tоsowэпуmi od wyrob6w tyloпiowych). wyratamy па... zan!epokoJenie 
brakiem podwyZki opodatkowania tytoniu do palenia, kt6ry bylby, со najmnieJ. 
zblezny z proponowanym poziomem podwyzszenfa opodatkowan[a papleros6w 
gotowych. 

Ustalona w marcu Ьг, relacja opodatkowania tytoniu do раlепfз i papieros6w w naszej 
ocenie byfa zgodna z kierunk1em zalecanym przez Komisj~ ЕuгореjskЩ; аЬу stopniowo 
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zb!izac opodatkowanie оЬи tych produkt6w (punkt 7 рrеэmЬuiy Dyrektywy Rady 

2002110IWЕ), 


Та вата rekomendacja znalazta $i~ w tekscie projektu nowej Dyrektywy1; 

~- slopniowe dоstоsоwэпiе stawek mj(Jjmafny<;h па оroЬпо krojony tyton рrzеzл8СZОПУ 


Ой skrfjC8nia papjeros6w do sfewki па papierosy; 


Zwj~kszanie ргеfегепсji podatkowej dJa tytoniu do palenia moze skutkowat spadkiem 
wptyw6w bud.tetowych z tytufu akcyzy w wyпiku pгzechodzenia kОП5umепt6w 
z wyzej opoda1kowanych (drozszych) pap!eros6w па niZej ороdаtkоwапу (tansz:y) tyton 
do paJenja. D05wiadczenia popгzednich 1st роkэzuJ<:t. ze konsumenci в~ sk{onnj 
pгzechodzic z lюпsumрсji gotowych papieros6w па tyton do palenia. со wynjka 
z jego nizszego opodatkow.ania. Podniesienie opodatkowania gotowych papieros6w pгzy 
utrzymanju dotychczasowego opodatkowania tytoniu do palenia moze spowodowat 
odejscie cz~sc:i konsument6w z segmentu papieros6w do segmentu tytoni, со b~dzie 
mjaJo wpJyw па mniejsze dochody z akcyzy, Zwracamy si~, wifi!C do Мfпistегstwа 
Finansow z ргоstщ о ропowпщ. analjz~ planowanych podwyZek akcyzy па щгоЬу 
tytoniowe:, gdyz: оЬеспа propozycja moze miec negatywne konsekwencje budzetowe 
w 2010 " 

W naszei opinli stawka kwotQwa akcm па tytO" do patenia powinna wzrоsлас 


w со najmniej takim samym stopniu со stawka kwotowa па papierosy. lUatwHoby 10 

w przysztosci dаlsщ harmonizacj~ opodatkowania аkсуzц tytoniu do palenia, gdy UE 

ustal1 nowe, wyzsze minimalne pOZtomy opodatkowania, 


Jednoczesnie uznajemy za siuszпщ. decyzjfi! Ministerstwa Finans6w, аЬу proponowana 

podwyzka akcyzy па papierosy byJa dоkопапз poprzez podniesienie tylko stawki 

kwotowej akcyzy. Takie bowiem rozwiqzan"le jest korzystniejsze dla stabilnosci 

j przewidywarnosci wpJyw6w budzetowych. 


j СОМ(2ОО8) 459/2 - зtfOn:?i & 
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О. ZAti\.CZONE DOKUMENТY 

AktuBI"y odpis KRS 11: dn... 7-06,2009 r" 

I Е. Niniej.sze zgloszenie do~Щ ~upefnicnia Ьri!IЮv; Юrmаlп.,'Ch/zmiап danycFi** 
: zgЮ5zепtа dokonanego dnla , .............................. , .............. .. 
: (DDda{ dat,:; 1: c:lф:i f ~niegb 19I0S2erU3) 

F. OSOВA SKtADAJI\CA ZGtOSZENIE 

D_ta PodpisImhi j flзzwiskо 

*Je.teli zgtoszen1e пiе jest SlCladane w ttyЫе art.7 ust.б treSt: ~. Zgloszenie zmlany danydl" Skre;,i.l<l si~. 


*"' Nie~tr7ebne skre$lic, 


PoL'CZef!ie 

1. 	 JcteIi l~ie та па ееи uwzg~lenie zmJan zaistn1a/yd1 IX! dade wrnesienia urz:~ formuIarza 
Zgloszeniэ{ <rt7 ust.6 ustэwy! dI'IIa 7 1i;Jca 2005 г. а dШJаlnoSd Ioьыgowejj w PrOCeSIe stanowieпia pг.swa (О? и. 
Nr 169, pol. 1414)!иЬ !.Qupeffifenie brak6w fonт!гdnуф poprmdniego zgtoszenia (§ 3 ~RЮy Minist:rOw 
z crna 24 styania 2006 (, W sprawi€o z9/aS2.af1ia z~nteresQWanl3 pracaml nad ~mi aktOw normatywn)'ch (DZ. 
и, Nr 34, рот. 136), w nawym ~ f<mmJrarzu zgIos2en1a naieZy WYPeIWt ~Кon!OCV'le nJbrYki, 
f,l()'Ntarw~ r6wnie:i: d<тe, ktDre zachowaly S'МJjtt аldua~. 

2. 	 ~ В formu!arz:a wypem!a sk': w przypadlw zglO5lenia dotyct~ jednostXi organizacy11ej 0011: w sytшJCjI, gdy 
OSOIJa fizyc.ma, k.1:6ra zglasza zainteгesow<'lnie pracamJ п;ю projektem аlФJ noпnatywnegо, nie bf:dzie uczestлiaytа 
osoblSde w tych рrзi'.Эd1. 

З. 	 W a~ D furtnJ!arza, stosown1e do okolicznoSO • ~nia si~ dokumелty, о kt6rych тоwэ: w art 7 ust. 5 
ust:awy z dnia 7 lipca 2005 r. О dzia~alnoSd Jobbingowej Wprocesie stзnoWiепiа pгawa, а takZe pefnoгrюcrl!ctwа do 
wniesierua Z:gЮ$2Е!nJа IUb do feprezentQWania PQdmiotlJ w ргаCЭCh nad projektem akt\J norтnatywnegQ " 

4, 	 Cz~ Е formularza wypefni'" Бi~ w P"Y~ IШJpe!rllооiа brak6w foппa!пydl lu/,) zm1any danvch dОtyczЩ,СУd'1 
wllie:sionego zgIoшпiз 
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~ ,,'................... .""..... "'" 
ZGtOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJE" 1 t:IV 

- i!GI::e6t:ENIE t:MIAN~ MN~GH* 

Projekt z dnia 22 wrzeSnlй 2009 г. us(awy о vnianie ustawy о podatku аkcyzowym 

,-""""""-""""", w ""'-" 
~ proc 1egistк:yjnyd1) 

.д OZNACZENIE PODMIOТU ZAINТERESOWANEGO РRЛСАМI NAD PROJEКТEМ, 

1. Nazwa/lm~ r rnJZWisko** 

Гj'blJiр Мот. Polsk. D~lIibution Sp, z од 
I .._. 
, ,, 

3, Adres do kores j 4!ldre$ e-mail 

ш, Domanicwska 52, 02-672 WaISZ!lW>, АgniesшWyszynska@pmintj,com 

В, WSКдZдNIE OSOB UPRAWNIDNYCН DO REPREZENТDWANIA PDDМIOТU 
WYМIЕNЮNЕGOW • 

АW РRЛСАСН NAD PROJEКТEМ 
!.р. !m~ i nazwiskо Adms miel&Ca zamelФwaп!а nв pobyt steiy 

1 Andrzej D~broW$ki, Preze$ Z$ЩdU 
. -, ,~,- ! " , . 

2 Michaf Мierzejewski. Cz!ooek ZSI"ЦdU, __ ,О 

3 Dyrnktor С•. Korporae,jn)Oh 
, 

. 

I 

с DPIS PDSТULOWANEGO RDZWfPI?:ANIA PRAWNEGD, ZE WSКAZANIEМ 


INТERESи ВEDl\CEGO PRZEDMIOТEМ DCНRDNY 


W/w wymlenlony projekt us!awy lezy w obszarze zainteresowa~ sp6jl<l Phllip Moni. 
Polska Dis!nЪution Sp. z 0,0" gdy.t zawiera regulacje maj"ce t>ezpos",dnl WPIYW па 
dzia/alnosc sp61ki, 

Stэwki akc:yzy "' wyroby Iyloniowe 

W zwi'l'kU z projektem us!awy о zrniani. ustawy о podalku akc:yzowym, pozwalamy 
soЫе przed.lawi~ slanow!sko do przedmlolOwego projektu ustawy: 

Rozumiej"" konleGZlloSC dostosowanla krej_ pozIomu slawek podatktJ akcyzowego 
па papierosy do wymog6w wynika)'iCYOO z dyreldywy Redy 2OO2I1М11E (zmlвnlвj,.eei 
dyrelrtywy 92Л!IIEWG, 92IЗQIEWtЭ i 95151WVE w zwi/{zku ,е struIdиl!! oraz s/awkвmi 
akcyzy s/osowanyтi od wyrobOw tyIonIowyt;hj, wyгazamy naпе zat1lepokoJenie 
brakiem podwyZki opodatkowanla tytonlu do paleni., kt6ry bylby, со n"jmn!ej, 
zbletny z proponowanym poziomem podwyZszenla opod"atkowania papierosow 
gotowych. 

Ust.lona w тоге" Ьг, relacja opodatkowanla tyloniu do palenl. i papleros6w w пазzе) 
ocenie byl:a zgodna z kierunkiem zalecanym pгzez Кomis~ EuropejskEt, аЬу зtОРП10w0 
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zЫii:аё оpodэtkоwaпiе оьи tych produkt6w (puпkt 7 preamooty Dyrektywy Rady 

20О2110fvVE). 


Та $~ma rekomendacja znalazla sj~ wtl:k&cie pгojektu fЮwej Dyrekty.vy1: 

..- slорпюvve dоstаsоw:эпie st:эwеk minfm81nych па drobno кrojоnу fyton przeznaczony 

CkJ skfТlC:эпiа papierosow. do stawJ<i па papierosy; 


Zwi~s:tЭпie prl:fereпqi podatkowej dla tytonlu do palenia maze skutkowac spadkiem 
wp!yWбw budietowych z tytulu akcm w wyniku prz:ec.hodzenia kort$ument6w 
z wytej орodэikowапусh (drOZszyd1) papieros6w па nl±ej орodаikоwалу (tзflszy) !ytоп 
do parenia. DйSwiadczenia poprLednich lat pokazujlit :t.e konsumenci Sct skЮппi 
przechodzic z konsumpc:ji gotowych pa~eros6w па tyton do palenia, со 'N)'nika 
z jego пШzegо opodatkowania, Podniesienie opodatkowania gotощch papier0s6w рщ 
utrzymaniu dotychcz.asowego opodatkowania tytoniu do palenia mo.te spowodovvat 
odej~cie cz~sc:i konsument6w z segmenlu papieros6w do segmentu tyt:oni, со ~e 
miaio W)jfyw па mnlejs.ze dochody z akcyzy, Zwracamy sili, wiQc do Мiпfstеrstwа 
Finans6w z ргоощ о ролownц аЩlliz~ planowanych podwyl'.ek akcyzy па wyroby 
tytoniowe, gdyi оЬеcnа pro~yqa mo:te miet negatywne konsekwenc:je budZetowe 
w 2010 г. 
W naszel opinli stawka kwotowa akcm па МОП do palenia ромnпа wzrosnac 
w со n-aimniej takim samvm stopniu со stawka kwotowa па papierosy. UfatwИoЬу to 
w przysztoSci dэlsщ harmonizacj~ оpodаtkQwэпiа аkcyz.ц. tytoniu do palenia. gdy UE 
ustali nO'Ne. wyZ3ze minlmalne poziomy оpodаtkowэпiа. 

Jednoczesnie uznajemy za sluSZЩ d~ Minjsterstwa Fmnsбw, аЬу proponowana 
podwytka akcyzy па papierosy ЬУlа dokonana popгzez podniesienie tylko stзwkl 
k.wotowej akcyzy. Таюе bowiem rozwf~z.anie jest korzystniejsze dlэ stabilooSc1 
I рrzewldywэlпоscl wplyw6w budZe!owych. 

I СОМ(2008} 45912-st'roм g 
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D. ZAtl\CZDNE DOKUMENlY 

,,--"'---,----------~-------~----.., , Ak1UlJlny odpis. КRS" drl. 17.06 2.009 г.
'--_.L....____ 

Е. Nlniejsze zgfoszenie dotyc.zy'u'lt:iреli1ienЮ Bral~6'n fom1:a!R'tth/lmlan tlaAyth** 
zglcд;.zenia dokonanego dnlq 

fP.OSOSA SKtADAJJ\CA ZGl:.OSZENIE , 

.._ ....... " ..... , ............................. . 

С. 1(:>. 

Imj~ I Mzwisko Рodрш 

З. 


