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A U T O P O P R AW K A

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2411) 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 2411) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wprowadzanie do obrotu – rozporządzenie biokomponentami przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub 

rozporządzenie paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 

skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym;”, 

b) w pkt 25 w lit. a po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej

trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”,

c) w pkt 39 po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej trwałym

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest 

obowiązany zapewnić w danym roku kalendarzowym co najmniej 

minimalny udział innych paliw odnawialnych lub biokomponentów 

zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, stosowanych we 

wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego na potrzeby własne 
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na tym terytorium w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych 

przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 

skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego w 

ciągu roku kalendarzowego na potrzeby własne na tym terytorium.”, 

b) w ust. 4a po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”, 

c) w ust. 4d po wyrazie „silnikowymi” dodaje się wyrazy „skutkującej 

trwałym wyzbyciem się benzyn silnikowych”, 

d) w ust. 6: 

– objaśnienie symbolu „W” otrzymuje brzmienie: 

„W – wartość energetyczną paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się 

paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot uiszczający opłatę 

zastępczą, a także zużytych przez niego na potrzeby własne 

na tym terytorium, liczoną za rok, w którym podmiot ten 

skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1a, 

wyrażoną w MJ; wartość opałową poszczególnych 

biokomponentów i paliw ciekłych określa się zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie ust. 3,”, 

– objaśnienie symbolu „P” otrzymuje brzmienie: 

„P – wysokość zrealizowanego udziału innych paliw 

odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach 

ciekłych lub biopaliwach ciekłych, stosowanych we 

wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 

skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub zużywanych przez podmiot uiszczający opłatę zastępczą 

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

drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej 

trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych 

przez niego w ciągu roku kalendarzowego na potrzeby własne 

na tym terytorium w roku, w którym podmiot uiszczający 

opłatę zastępczą skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w 

ust. 1a, wyrażoną w procentach.”, 

e) uchyla się ust. 7, 

f) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Opłatę zastępczą uiszcza się na Fundusz Niskoemisyjnego 

Transportu, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego 

dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 1. 

9. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zwany dalej „NFOŚiGW”, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

energii oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informację o wpłatach 

z tytułu opłat zastępczych dokonywanych za dany rok kalendarzowy na 

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, do końca lutego roku następującego 

po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 1.””, 

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a–2c w brzmieniu: 

„2a) w art. 23b w ust. 1 po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej 

trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”; 

2b) w art. 26a w ust. 5: 

a) w pkt 1 po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”, 

b) w pkt 1a po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”; 

2c) w art. 28g po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”;”, 
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d) po pkt 3 dodaje się pkt 3a–3d w brzmieniu: 

„3a) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do 

45 dni po zakończeniu kwartału przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki, sporządzone według kodów CN, na podstawie danych 

z systemów Krajowej Administracji Skarbowej prowadzonych na 

podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie kwartalne zawierające 

informacje o ilościach i rodzajach paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez poszczególne podmioty wraz z danymi 

identyfikacyjnymi tych podmiotów obejmującymi: oznaczenie firmy 

podmiotu, adres jego siedziby lub imię i nazwisko i adres zamieszkania, 

numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu.”; 

3b) w art. 30b: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 1 po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej 

trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych”, 

– w pkt 2 po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej 

trwałym wyzbyciem się biopaliw ciekłych”, 

b) w ust. 1a w pkt 4 po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej 

trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane 

do przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do 

30 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdań kwartalnych sporządzonych 

zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 

6, zawierających informacje dotyczące: 

1) ilości i rodzajów paliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub zużytych przez nie na potrzeby 

własne, z określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach 

w podziale na: 
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a) paliwa ciekłe wykorzystane do realizacji obowiązku, o którym 

mowa w art. 23b, 

b) pozostałe paliwa ciekłe; 

2) ilości i rodzajów biopaliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym 

wyzbyciem się biopaliw ciekłych lub zużytych przez nie na potrzeby 

własne, z określeniem zawartości biokomponentów w tych 

biopaliwach; 

3) ilości i rodzajów innych paliw odnawialnych rozporządzanych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub 

zużytych przez nie na potrzeby własne; 

4) wartości energetycznej paliw ciekłych oraz biokomponentów, 

o których mowa w pkt 1 lit. a, wyrażonej w MJ, wraz z określeniem 

udziału tych biokomponentów w paliwach ciekłych, wyrażonego 

w procentach.”; 

3c) w art. 33: 

a) w ust. 1 w pkt 8e po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej 

trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”, 

b) w ust. 5: 

– objaśnienie symbolu „W” otrzymuje brzmienie: 

„W – wartość energetyczną paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się 

paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot podlegający karze, 

a także zużytych przez niego na potrzeby własne na tym 

terytorium, liczoną za rok, w którym podmiot ten nie 

zrealizował obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1, 

wyrażoną w MJ; wartość opałową poszczególnych 

biokomponentów i paliw ciekłych określa się zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 3,”, 
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– objaśnienie symbolu „R” otrzymuje brzmienie: 

„R – wysokość zrealizowanego udziału innych paliw odnawialnych 

lub biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub 

biopaliwach ciekłych, stosowanych we wszystkich rodzajach 

transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez 

podmiot podlegający karze na potrzeby własne na tym 

terytorium w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, 

rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się 

paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego w 

ciągu roku kalendarzowego na potrzeby własne na tym 

terytorium w roku, w którym podmiot podlegający karze nie 

zrealizował obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, 

wyrażoną w procentach.”, 

c) ust. 5c i 5d otrzymują brzmienie: 

„5c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5b, kara pieniężna 

wynosi 0,10 zł za każdy MJ biokomponentów, które podmiot realizujący 

Narodowy Cel Wskaźnikowy był obowiązany dodać do paliw ciekłych 

w celu zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 23b, a których 

udziału nie udokumentował. 

5d. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, kara pieniężna 

wynosi 0,10 zł za każdy MJ biokomponentów zawartych w paliwach 

ciekłych lub biopaliwach ciekłych, dla których podmiot realizujący 

Narodowy Cel Wskaźnikowy wystawił poświadczenie.”; 

3d) w art. 35a: 

a) w ust. 1 po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”, 
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b) w ust. 3 po wyrazie „faktycznej” dodaje się wyrazy „skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych”;”; 

2) w art. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) w art. 47: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania 

nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 

opublikowania, z zastrzeżeniem ust. 5.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw 

gazowych wprowadza taryfę do stosowania w terminie określonym przez 

Prezesa URE w decyzji o zatwierdzeniu tej taryfy, nie wcześniejszym niż 

po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.”; 

3) po art. 14 dodaje się art. 14a i art. 14b w brzmieniu: 

„Art. 14a. 1. Do oceny realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, za okres od dnia 2 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., oraz 

obowiązku, o którym mowa w art. 23b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za pierwszy i 

drugi kwartał 2018 r., stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 1 oraz art. 23b ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe, które przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, zostały uwzględnione przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy do 

realizacji obowiązków, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 23b ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz art. 23a ustawy, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., a które nie podlegałyby tym 

obowiązkom zgodnie z art. 23 ust. 1 i art. 23b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w przypadku rozporządzania nimi przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych 

paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie 

podlegają ponownie obowiązkom, o których mowa w art. 23 ust. 1 oraz art. 23b ust. 1 

ustawy, o której mowa w art. 1. 

Art. 14b. 1. Do sprawozdań kwartalnych za pierwszy i drugi kwartał 2018 r. stosuje 

się art. 30b ust. 3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 30b ust. 6 ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 
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2. Przepis art. 30b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, po raz pierwszy stosuje się do sprawozdań kwartalnych za trzeci kwartał 2018 r.”; 

4) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. Taryfy na przesyłanie paliw gazowych zatwierdzone prawomocną decyzją 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed dniem wejścia w życie art. 47 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 4, które przed tym dniem nie zostały wprowadzone do stosowania, 

stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.”; 

5) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 1a, pkt 2 lit. a–d, pkt 2a–2c i pkt 3a–3d, art. 4 pkt 6, art. 14a, art. 14b

i art. 15a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;

2) art. 7 pkt 1 i 2, pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. c i d–f, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia

2019 r.”.



UZASADNIENIE 

Głównym celem autopoprawki jest doprecyzowanie sytuacji powodujących powstanie 

momentu, w którym następuje obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego 

(NCW), o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych. Zaproponowane rozwiązanie ma związek z wprowadzeniem pojęcia 

„rozporządzenie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej”, 

wprowadzonego do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przepisami 

ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1165). Zasadność podjęcia działań w tym zakresie zgłaszały 

zarówno podmioty realizujące NCW, jak również Urząd Regulacji Energetyki (dalej: 

„URE”). 

Zaproponowana autopoprawka wprowadza następujące zmiany szczegółowe: 

a) w art. 1 projektu ustawy, w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach

i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz przepisach

przejściowych projektu ustawy wprowadza następujące zmiany:

 w art. 1: w pkt 1a, pkt 2 lit. a–d, pkt 2a–2c, pkt 3b, pkt 3c lit. a i b oraz pkt 3d

projektu ustawy wprowadzono dodatkowy zapis, zgodnie z którym w treści pojęcia 

„rozporządzanie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej”, po 

wyrazie „faktycznej” dodano sformułowanie: „skutkującej trwałym wyzbyciem się…”. 

Zaproponowane sformułowanie dodano jedynie w tych przepisach ustawy, w których jest 

mowa o paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych wykorzystywanych przez podmioty 

realizujące NCW na potrzeby realizacji obowiązku NCW oraz obligatoryjnego 

dodawania biokomponentów do paliw ciekłych. 

Wprowadzenie ww. doprecyzowania stanowi kluczową zmianę wprowadzoną niniejszą 

autopoprawką. Przepis ten pozwoli na uniknięcie ryzyka braku możliwości realizacji 

NCW lub obligatoryjnego blendingu biokomponentów w paliwach ciekłych, o którym 

mowa w art. 23b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przez podmioty 

zobowiązane, które w swojej działalności mogą stosować różne formy zabezpieczenia 

transakcji (np. zastaw bankowy) występujące przy pozyskaniu finansowania na zakup 

paliwa. 

Do dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – 

Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, tj. do dnia 2 września 2016 r., 
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obowiązek realizacji NCW powstawał z momentem pełnego przeniesienia prawa 

własności na odbiorcę towaru (paliwa), które zostało wyprodukowane bądź przywiezione 

do Polski z zagranicy. Wynikało to z ówczesnego brzmienia definicji podmiotu 

realizującego NCW oraz zakresu przedmiotowego obowiązku NCW. Ustawa o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych posługiwała się wówczas pojęciem: „sprzedaży 

lub zbycia w innej formie”.  

Przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw w miejsce pojęcia: „sprzedaż lub zbycie w innej formie” 

wprowadziły pojęcie: „rozporządzanie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej 

lub faktycznej” w celu uszczelnienia regulacji eliminujących tzw. szarą strefę sektora 

paliwowego. Zmiana ta zmierzała do objęcia sytuacji, których skutkiem byłoby (1) 

przeniesienie faktycznego władztwa nad paliwem na inny podmiot lub (2) fizyczne 

wyzbycie się paliwa bez wskazania osoby/podmiotu, który mógł wejść w jego posiadanie.  

Zaproponowane rozwiązanie miało na celu objęcie przypadków budzących wątpliwości 

interpretacyjne, jak np. „porzucenie paliwa z zamiarem wyzbycia się prawa własności” 

oraz innego rodzaju sztucznych konstrukcji możliwych do zastosowania w celu 

obchodzenia przepisów. W konsekwencji działań legislacyjnych podjętych w 2016 r. 

pojęciem tym objęte zostały nie tylko czynności mające na celu przeniesienie 

faktycznego władztwa nad paliwem, ale również czynności ustanowienia ograniczonego 

prawa rzeczowego, jak np. zastawu bankowego. W praktyce funkcjonowania podmiotów 

realizujących NCW wywołuje to szereg negatywnych konsekwencji, wpływając istotnie 

na zmianę momentu powstania obowiązku realizacji NCW. Podsumowując, objęcie 

paliwa zastawem bankowym po nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych z 2016 r. spowodowało powstanie obowiązku realizacji NCW, przy czym 

czynność dokonania zastawu w praktyce nie obejmuje czynności zmierzającej do 

trwałego wyzbycia się towaru.  

W efekcie wprowadzonego doprecyzowania w projekcie ustawy sformułowanie 

„rozporządzenie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 

skutkującej trwałym wyzbyciem się…” należy rozumieć jako takie działania, które 

zmierzają do przeniesienia lub utraty prawa własności (lub władztwa – jeśli prawo 

własności nie przysługiwało), a więc mające na celu zadysponowanie paliwem w sposób 

powodujący trwałą utratę kontroli nad nim. 



3 

Podsumowując, na potrzeby właściwego określenia momentu powstania obowiązku 

realizacji NCW należy uwzględniać jedynie te paliwa, nad którymi podmiot trwale utracił 

kontrolę, niezależnie od tego, czy wydarzyło się to na skutek rozporządzenia faktycznego 

czy też prawnego. Tak rozumiane pojęcie nie obejmuje natomiast czynności skutkujących 

powstaniem ograniczonego prawa rzeczowego (np. zastawu bankowego) oraz zużycia na 

potrzeby własne. 

Takie podejście uwzględnia specyfikę realizacji obowiązku NCW i obligatoryjnego 

blendingu, pozwalając na zachowanie racjonalności postępowania podmiotów 

zobowiązanych i jednocześnie gwarantując zachowanie intencji ustawodawcy. 

Wskazanie intencji ustawodawcy jest szczególnie ważne w kontekście pojawiających się 

rozbieżnych interpretacji dotyczących analizowanego sformułowania. Rozbieżności 

dotyczą m.in. „rozporządzenia przez dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej”, 

które może być mylnie interpretowane jako „jakakolwiek czynność faktyczna”. Należy 

jednoznacznie wskazać, że czynności polegające jedynie na transportowaniu paliwa, 

przepompowaniu paliwa, przyjęciu paliwa na magazyn czy też zakończenia procedury 

zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzenie paliwa do składu podatkowego, w sytuacji, 

w której dany podmiot nadal sprawuje nad nim kontrolę, nie będą powodować powstania 

obowiązku NCW w rozumieniu przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych. Służy temu doprecyzowanie wskazujące na konieczność trwałego wyzbycia się 

paliwa. 

Zgodnie z intencją ustawodawcy „rozporządzenie przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej” w powiązaniu z doprecyzowaniem zawartym 

w projekcie ustawy oznacza taką formę rozporządzenia, która prowadzi do 

zadysponowania rzeczą (tj. paliwem) w sposób powodujący trwałą utratę kontroli nad 

nią. Tym samym pojęcie: „rozporządzenie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej skutkujące trwałym wyzbyciem się…”, odnosić się będzie 

wyłącznie do przypadków fizycznego, trwałego wyzbycia się tego towaru przez podmiot 

zobowiązany do realizacji NCW. 

W opinii projektodawcy wprowadzenie doprecyzowania pojęcia „rozporządzenie przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej” jest kluczowe z punktu 

widzenia funkcjonowania dotychczasowego systemu weryfikacji i rozliczania obowiązku 

NCW oraz umożliwi uniknięcie w przyszłości niepożądanych konsekwencji rynkowych. 

Jednocześnie wskazana w uzasadnieniu intencja wprowadzonej zmiany pozwoli na 
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uniknięcie ryzyka nieprawidłowej realizacji NCW przez podmioty do tego obowiązane i 

w konsekwencji konieczności nałożenia na nie wysokich kar przez Prezesa URE, które 

mogą wiązać się z ryzykiem upadłości tych podmiotów.  

 w pkt 3a projektu ustawy wprowadzono zmianę mającą na celu umożliwienie 

przekazywania danych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

Prezesowi URE dotyczących importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych 

i biopaliw ciekłych z uwzględnieniem danych jednostkowych podmiotów, które 

dokonały tych czynności. 

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje, po 

zakończeniu kwartału, Prezesowi URE, sporządzone według kodów CN, na podstawie 

danych z systemów Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”), sprawozdanie 

kwartalne zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez określone podmioty. 

Do pierwszego kwartału 2017 r., sprawozdania przekazywane przez Ministerstwo 

Finansów, obejmowały dane indywidualne podmiotów, które dokonały nabycia 

wewnątrzwspólnotowego lub importu paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Zgodnie ze 

stanowiskiem Prezesa URE pozyskiwane dane jednostkowe stanowiły istotne źródło 

informacji usprawniające proces rozliczania podmiotów zobowiązanych do realizacji 

NCW. Przede wszystkim umożliwiały one ocenę i weryfikację danych przekazywanych 

do URE przez podmioty, które na podstawie art. 30b ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych zostały zobowiązane do przekazywania rocznych sprawozdań. 

Jednocześnie zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) indywidualne dane 

zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez płatników, 

podatników i inkasentów objęte są tajemnicą skarbową i mogą być udostępniane tylko 

i wyłącznie podmiotom uprawnionym w ww. ustawie lub w przepisach szczególnych. 

W konsekwencji, organ administracji zajmujący się rozliczaniem podmiotów 

zobowiązanych do realizacji NCW został pozbawiony dostępu do informacji 

umożliwiających weryfikację danych przekazywanych przez te podmioty. W efekcie 

wpływa to niekorzystnie na skuteczność działań kontrolnych prowadzonych przez 
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Prezesa URE. Przeciwdziałanie tej niekorzystnej sytuacji stanowi uzasadnienie 

wprowadzenia zaproponowanej zmiany.  

 w pkt 3b lit. c projektu ustawy wprowadzono zmiany w art. 30b ust. 3 ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, dotyczące zakresu sprawozdania kwartalnego 

podmiotu realizującego NCW przekazywanego Prezesowi URE. 

W oparciu o ww. zakres informacji minister właściwy do spraw energii określa, w drodze 

rozporządzenia, wzór sprawozdania kwartalnego – stosując się do zakresu upoważnienia 

ustawowego. W toku prac nad projektem rozporządzenia potwierdzono, iż zakres 

obecnego upoważnienia stanowi ograniczenie pozyskiwania danych istotnych z punktu 

widzenia działań podejmowanych przez Prezesa URE. W związku z powyższym, w 

projekcie ustawy doprecyzowano, że informacje dotyczące paliw ciekłych, biopaliw 

ciekłych, innych paliw odnawialnych oraz biokomponentów powinny być podawane 

według rodzajów wraz ze wskazaniem ich ilości.  

Ponadto podmiot realizujący NCW powinien w sprawozdaniu podać wartości 

energetyczne paliw ciekłych i biokomponentów wykorzystanych do realizacji 

obowiązku, o którym mowa w art. 23b ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych. Podanie tych informacji wraz ze wskazaniem udziału biokomponentów 

w paliwach ciekłych poprawi czytelność sprawozdania i ułatwi określenie poziomu 

realizacji obowiązku obligatoryjnego blendingu. 

Wprowadzone zmiany umożliwią skonstruowanie bardziej szczegółowego wzoru 

sprawozdania co umożliwi efektywniejsze monitorowanie przez Prezesa URE realizacji 

obowiązków nałożonych na podmioty realizujące NCW w zakresie obligatoryjnego 

blendingu biokomponentów.  

 w pkt 3c lit. c projektu ustawy dokonano korekty wysokości kary pieniężnej za brak 

realizacji obowiązku obligatoryjnego blendingu biokomponentów w paliwach ciekłych, 

o którym mowa w art. 23b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, oraz za 

niezastosowanie się do zakazu wystawiania poświadczeń dla biokomponentów, które 

zostały zaliczone do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ww. ustawy. 

Wysokość ww. kar pieniężnych została oszacowana przy procedowaniu ustawy z dnia 24 

listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 

poz. 2290). Podczas prac nad ww. projektem ustawy (UC60) pierwotnie obowiązek 

obligatoryjnego blendingu miał być rozliczany według objętości i w związku z tym 

wysokość kary została określona na poziomie 3 500 zł/m3 biokomponentów, które 
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podmiot realizujący NCW był obowiązany dodać do paliw ciekłych w celu zrealizowania 

obowiązku, o którym mowa w art. 23b, a których udziału nie udokumentował. 

Analogicznie poziom kary zaproponowano dla podmiotu realizującego NCW, który nie 

zastosował się do zakazu wystawienia poświadczenia dla biokomponentów 

wykorzystanych do realizacji NCW. 

Jednakże w toku dalszych prac nad projektem, w wyniku przeprowadzonych konsultacji, 

uznano za zasadne wprowadzenie zmian w jednostkach, w których rozliczany będzie 

obowiązek obligatoryjnego blendingu z „objętościowego” na „energetyczny”. W 

konsekwencji, w celu zachowania poziomu kary uzgodnionego w trakcie prac nad 

projektem, wysokość kary należało określić na poziomie 0,10 zł/MJ, a nie, jak to zostało 

ostatecznie określone w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – 100 zł/MJ.  

Mając na uwadze powyższe, zaproponowana w projekcie ustawy korekta wysokości kary 

odzwierciedla pierwotną intencję projektodawcy. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że poziom kar pieniężnych określony w przedmiotowym 

projekcie ustawy będzie miał zastosowanie do rozliczenia przez Prezesa URE 

obowiązków z pierwszych dwóch kwartałów 2018 r. Art. 189c ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. 

zm.) stanowi bowiem, że: „Jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie 

administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, 

w następstwie którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy 

stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony.”. 

b) w art. 4 projektu ustawy, w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany 

Zaproponowana poprawka rozszerza brzmienie ust. 4 w art. 47 ustawy – Prawo 

energetyczne oraz wprowadza dodatkowy ust. 5 w ww. artykule. Poprawka ma charakter 

merytoryczny, którego celem jest umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu 

aukcji na przepustowości w systemie przesyłowym gazowym, co ma kluczowe znaczenie 

dla wspierania wykorzystania paliw alternatywnych (sprężonego gazu ziemnego CNG) 

w transporcie. 

Proponowana zmiana obejmuje dostosowanie brzmienia art. 47 ustawy – Prawo 

energetyczne do wymogów w zakresie terminu publikacji i wejścia w życie taryfy 
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operatora systemu przesyłowego gazowego określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 

2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący 

zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017, 

str. 29). 

Zgodnie z art. 29 w związku z art. 32 rozporządzenia Komisji 2017/460 najpóźniej na 30 

dni przed coroczną aukcją zdolności rocznych, która odbywa się w lipcu, należy 

opublikować stawki opłat dla usług przesyłowych ciągłych i przerywanych, które będą 

obowiązywać co najmniej do końca roku gazowego rozpoczynającego się po tej 

corocznej aukcji zdolności. W praktyce oznacza to konieczność zatwierdzenia 

i opublikowania w tym właśnie terminie taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych, 

która będzie stosowana od dnia 1 stycznia roku następnego.  

Po raz pierwszy obowiązek ten wystąpi w przypadku taryf stosowanych w 2019 r., które 

będą musiały zostać opublikowane przez Prezesa URE na początku czerwca 2018 r., 

a więc około 7 miesięcy przed terminem ich wprowadzenia w życie. Termin ten wykracza 

zatem poza terminy określone obecnie przepisem art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 

energetyczne, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do 

stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 

opublikowania. 

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia kolejnej taryfy przesyłowej, która powinna być 

stosowana od dnia 1 stycznia 2019 r., toczy się obecnie przed Prezesem URE. 

Zastosowanie w tym przypadku mają więc dotychczas obowiązujące przepisy, które 

ograniczają możliwość wyznaczenia terminu wejścia w życie do zakresu od 14 do 45 dni 

od dnia jej publikacji. Z tego względu poprawki obejmują również odpowiedni przepis 

przejściowy (art. 15a ustawy o zmianie ustawy o biopaliwach i biokomponentach ciekłych 

oraz niektórych innych ustaw), który umożliwi ustalenie terminu wejścia w życie tej 

taryfy zgodnie z wymogami rozporządzenia 2017/460. 

c) po art. 14 projektu ustawy dodaje się art. 14a, zgodnie z którym: 

– treść znowelizowanych przepisów art. 23 ust. 1 oraz art. 23b ust. 1 ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych stosuje się przy ocenie realizacji 

obowiązku NCW za okres od dnia 2 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz 

obowiązku kwartalnego obligatoryjnego blendingu za kwartały 2018 r. poprzedzające 

wejście w życie niniejszych przepisów; 
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– paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe, które zostały przez podmiot realizujący NCW 

wykazane, przed dniem wejścia w życie projektu ustawy (tj. 1 lipca 2018 r.), do 

realizacji obowiązków, o których mowa w art. 23 ust. 1 (tj. NCW) oraz art. 23b 

(tj. obligatoryjny blending rozliczany kwartalnie) ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych, w jej dotychczasowym brzmieniu oraz w art. 23a (tj. „50%” 

obligatoryjny blending) ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 

w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., nie podlegają ponownie 

obowiązkom, o których mowa w art. 23 ust. 1 oraz art. 23b ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych, po dniu wejścia w życie niniejszych przepisów.  

Powyższe przepisy wprowadzono w celu uniknięcia problemów formalnych związanych 

z realizacją i rozliczaniem obowiązku NCW oraz obligatoryjnego blendingu, będących 

konsekwencją pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. Przepis stanowi, że treść 

znowelizowanych przepisów art. 23 ust. 1 oraz 23b ust. 1 ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych bierze się pod uwagę przy ocenie realizacji obowiązku NCW za lata 

2016–2018 oraz obowiązku obligatoryjnego blendingu za pierwszy i drugi kwartał 2018 

r. 

W tym przypadku nie ma przeciwwskazań dla określenia regulacji mających moc 

wsteczną, ponieważ doprecyzowanie pojęcia „rozporządzenie przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się…” 

wprowadzone do przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych może 

stanowić jedynie działanie na korzyść podmiotów realizujących NCW. Jednocześnie brak 

takiego doprecyzowania może skutkować trudnościami przy weryfikacji prawidłowości 

rozliczenia realizacji NCW przez Prezesa URE oraz ryzykiem upadłości podmiotów na 

skutek wykazania nieprawidłowości przy rozliczaniu tego obowiązku. 

Dodatkowo w celu pełnego zabezpieczenia interesu podmiotów realizujących NCW 

wprowadzony został ust. 2 w art. 14a projektu ustawy, na podstawie którego paliwa ciekłe 

i biopaliwa ciekłe, które zostały przed dniem wejścia w życie niniejszych przepisów 

wykazane w rozliczeniach realizujących NCW do realizacji NCW oraz obligatoryjnego 

blendingu, nie podlegają ponownie tym obowiązkom po dniu wejścia w życie niniejszych 

przepisów. Wprowadzony przepis eliminuje zatem wystąpienie ryzyka podwójnego 

wykonania ww. obowiązków, w sytuacji gdy podmiot prawidłowo wykonał swoje 

zobowiązania przed wejściem w życie niniejszych przepisów. 

d) po dodanym art. 14a do projektu ustawy dodaje się art. 14b, zgodnie z którym: 
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– sprawozdania kwartalne podmiotów realizujących NCW dotyczące wykonania 

obowiązku blendingu (art. 30b ust. 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych) za pierwsze dwa kwartały 2018 r. zostaną sporządzone zgodnie 

z przepisami dotychczasowymi, w tym zgodnie z wzorem określonym 

w dotychczasowych przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 30b ust. 

6 ustawy, 

– sprawozdania kwartalne podmiotów realizujących NCW dotyczące wykonania 

obowiązku blendingu (art. 30b ust. 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych), począwszy od trzeciego kwartału 2018 r. będą sporządzane na nowym 

wzorze określonym przez Ministra Energii na podstawie art. 30b ust. 6 ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

e) w art. 23 projektu ustawy wprowadzono zmiany dostosowujące przepisy 

dotyczące wejścia w życie projektu ustawy 

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami uzupełniono dotychczasowe przepisy projektu 

ustawy poprzez wskazanie, że przepisy dodane niniejszą autopoprawką dotyczące ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

Odstąpienie od zasady określonej w § 1 ust. 1 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 

lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych 

aktów normatywnych (M.P. poz. 205) ma charakter wyjątkowy i wynika z konieczności 

ochrony interesu podmiotów realizujących NCW. Mając na względzie fakt, że obowiązek 

obligatoryjnego blendingu rozliczany jest kwartalnie, wejście w życie przepisów ustawy 

powinno nastąpić po zakończeniu kwartału. Szacuje się, że procedowanie projektu 

ustawy zostanie zakończone w II kwartale, dlatego też zaproponowano termin wejścia w 

życie po upływie drugiego kwartału, tj. 1 lipca 2018 r.  

Należy zaznaczyć, że wejście w życie powyżej wskazanych przepisów w zakresie pojęcia 

„rozporządzanie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej” 

przyczyni się do usunięcia wątpliwości dotyczących momentu powstania obowiązku 

nałożonego na podmioty realizujące NCW oraz umożliwi skuteczne ich rozliczanie przez 

Prezesa URE. Brak wprowadzenia zaproponowanych zmian doprowadzi do wszczęcia 

postepowań przez Prezesa URE zmierzających do wymierzenia kary z tytułu 

niewłaściwej realizacji NCW, co wiąże się z ryzykiem upadłości części podmiotów 

zajmujących się produkcją i zakupem za granicą paliw ciekłych. Jednocześnie 

zaproponowane przepisy ustawy dokonują korekty wysokości kar za brak realizacji 
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obligatoryjnego blendingu oraz umożliwiają Prezesowi URE pozyskiwanie danych od 

Ministra Finansów w rozbiciu na indywidualne podmioty oraz rozszerzają zakres 

sprawozdania kwartalnego podmiotów realizujących NCW.  

Oczekiwanym efektem wejścia w życie niniejszych przepisów będzie realizacja intencji 

zakładanej pierwotnie przez projektodawców ustaw: 

 z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych 

ustaw w zakresie pojęcia „rozporządzenie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej”, której celem było uszczelnienie rynku przez eliminację 

przedsiębiorców działających w ramach szarej strefy. Przepisy doprecyzowują pojęcie 

„rozporządzenia” w celu uniknięcia ryzyka rozbieżnych interpretacji poszczególnych 

organów administracji i przedsiębiorców oraz uwzględnienia realnych procesów 

zachodzących w łańcuchu obrotu paliwami i biokomponentami w kraju. 

 z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych w odniesieniu do wysokości kar za brak realizacji obowiązku kwartalnego 

blendingu i zakazu wystawiania poświadczeń dla biokomponentów zaliczonych do 

realizacji NCW. 

Nie przewiduję się, aby projektowane przepisy miał wpływ na sektor finansów 

publicznych. Przepisy zaproponowane w niniejszej autopoprawce oddziałują na: 

 podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy przez jednoznaczne określenie 

momentu powstania obowiązku realizacji NCW oraz umożliwienie prawidłowej realizacji 

NCW w warunkach rynkowych, oraz zmniejszenie wysokości kary za brak realizacji 

obowiązku realizacji kwartalnego blendingu (do poziomu pierwotnie planowanego przez 

ustawodawcę); 

 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przez usunięcie nieścisłości interpretacyjnych 

i umożliwienie prawidłowego rozliczania realizacji NCW przez podmioty obowiązane. 

 Ministra Finansów przez rozszerzenie zakresu sprawozdawczości o dane jednostkowe 

podmiotów dotyczące importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych 

i biopaliw ciekłych. 

Przepisy autopoprawki zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) są zwolnione 

z procedury notyfikacji. Projektowane przepisy nie wymagają notyfikacji programu 
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pomocowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).  

Nie przewiduje się znaczącego wpływu projektowanej regulacji na sektor mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw, ponieważ projektowane przepisy nie wprowadzają żadnych 

nowych dodatkowych obowiązków na tego typu przedsiębiorstwa. Należy jednak mieć 

na uwadze, że projektowane przepisy precyzujące pojęcie „rozporządzenie przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej” dotyczą zasad 

funkcjonowania podmiotów realizujących NCW, do których zaliczają się również 

podmioty z ww. sektorów gospodarki. 



Nazwa projektu 
Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 2411) (UC79) 
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Zgłoszenia podmiotów działających na rynku 
paliwowym, potwierdzone wewnętrznymi 
analizami Ministerstwa Energii oraz 
stanowiskiem Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr w wykazie prac UC79 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Głównym zidentyfikowanym problemem jest konieczność doprecyzowania pojęcia „rozporządzenie przez dokonanie 
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej” wprowadzonego do przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) przepisami ustawy z dnia 22 lipca 
2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165). 
Obecne brzmienie przepisu powoduje, że ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego powoduje powstanie 
obowiązku Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Obecna konstrukcja przepisów powoduje zatem niepożądane 
konsekwencje rynkowe wynikające z ograniczenia możliwości funkcjonowania przedsiębiorców finansujących swoją 
działalność gospodarczą m.in. w oparciu o zastaw bankowy, jak również istotne bariery techniczne związane 
z możliwościami dodawania biokomponentów w magazynach paliw. 
Zastaw bankowy to powszechna forma zabezpieczenia zewnętrznego finansowania stosowana przy udzielaniu kredytu 
przez bank np. na zakup importowanego/nabywanego wewnątrzwspólnotowo paliwa, w przypadku której zabezpieczenie 
stanowi ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na zakupionym paliwie. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 
22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw moment realizacji NCW 
powstawał z chwilą sprzedaży lub innej formy zbycia, powodującej wyzbycie się paliwa przez przedsiębiorcę. 
Po wprowadzeniu ww. nowelizacji ustanowienie zastawu bankowego, które mieści się w pojęciu prawnej czynności 
rozporządzającej (i jednocześnie nie jest związane z trwałym wyzbyciem się), uznawane jest jako czynność prawna 
skutkująca powstaniem obowiązku realizacji NCW w momencie dokonania tej czynności. Tym samym obowiązek NCW 
w przypadku transakcji objętych zastawem bankowym pojawia się znacznie wcześniej niż moment wyzbycia się samego 
paliwa objętego obowiązkiem NCW.  
Przesunięcie (przyspieszenie) momentu powstania obowiązku realizacji NCW zgodnie ze wskazanym powyżej 
schematem powoduje praktyczne komplikacje przy realizacji NCW oraz obowiązkowego blendingu biokomponentów 
w paliwach ciekłych, który został wprowadzony od stycznia 2018 r. W praktyce funkcjonowania magazynów 
paliwowych dodawanie biokomponentów (tzw. blendowanie) następuje zazwyczaj przy wydawaniu paliw z magazynu 
w tzw. systemie on-line. W sytuacji, w której dana partia paliwa niezawierającego biokomponentów jest objęta zastawem 
bankowym, paliwo w momencie objęcia go zastawem powinno już zawierać biokomponenty (lub najpóźniej w ostatnim 
dniu kwartału) w celu realizacji obowiązku kwartalnego blendingu. Z zastawu rejestrowego korzystają działające od 
wielu lat na polskim rynku podmioty realizujące NCW, które dokonują importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego 
paliw.  
Brak wprowadzenia zaproponowanych zmian legislacyjnych wywołuje realne ryzyko wyeliminowania z rynku części 
rzetelnie działających podmiotów paliwowych, co pozostaje w sprzeczności z intencją projektodawcy ustawy z dnia 
22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, którą była likwidacja nielegalnie 
działających podmiotów, a nie wyeliminowanie uczciwie działających firm, które do swojej działalności wymagają 
zewnętrznego finansowania. 
Dodatkowo, w celu doprecyzowania przepisów, wskazano, iż czynności rozporządzające, o których mowa w kontekście 
obowiązku realizacji NCW (art. 23 ust. 1), dotyczą czynności wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
co jest związane z terytorialnym charakterem obowiązku NCW.  
Projekt nowelizacji dokonuje również korekty wysokości kary za brak realizacji obowiązku dodawania biokomponentów 
do paliw ciekłych oraz za wystawienie poświadczenia dla biokomponentów zawartych w paliwach wykorzystanych do 
realizacji NCW przez podmiot realizujący ten obowiązek. Wysokość kary została oszacowana przy procedowaniu 
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. 2290). 
Na etapie prac rządowych nad projektem ustawy (UC60) pierwotnie obowiązek obligatoryjnego blendingu miał być 
rozliczany według objętości – wówczas wysokość kary została określona na poziomie 3 500 zł/m3 biokomponentów, 
które podmiot realizujący NCW był obowiązany dodać do paliw ciekłych w celu zrealizowania obowiązku, o którym 
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mowa w art. 23b, a których udziału nie udokumentował. Jednakże w toku dalszego procedowania projektu dokonana 
została zmiana jednostki rozliczania tego obowiązku z „objętościowego” na „energetyczny” co, w kontekście 
konieczności zachowania uzgodnionego poziomu wysokości kary, powinno wynosić 0,10 zł/MJ, a nie jak zostało 
omyłkowo określone w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
(Dz. U. poz. 2290) – 100 zł/MJ. Mając na uwadze powyższe, zaproponowana w projekcie ustawy korekta wysokości 
kary odzwierciedla pierwotną intencję projektodawcy.  
Projekt nowelizacji wprowadza również zmiany w zakresie sprawozdawczości ministra do spraw finansów publicznych 
przekazywanej Prezesowi URE i ma na celu umożliwienie przekazywania danych dotyczących importu i nabycia 
wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego 
(CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, benzyn lotniczych oraz 
paliw typu benzyny lub nafty do silników odrzutowych z uwzględnieniem danych teleadresowych podmiotów, które 
dokonały tych czynności wraz z ilościami. Dane jednostkowe są niezbędne do oceny i weryfikacji prawidłowości danych 
przekazywanych w sprawozdaniach rocznych i kwartalnych Prezesowi URE przez podmioty realizujące NCW. 
Projektowane przepisy zmieniają również treść art. 30b ust. 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
określającego zakres oraz sposób prezentacji danych, jakie podmioty realizujące NCW są zobowiązane przekazywać 
kwartalnie Prezesowi URE. Wprowadzenie zaproponowanych zmian zapewni większą przejrzystość przekazywanych 
danych, ułatwiając działania prowadzone przez URE w zakresie monitorowania obowiązku dodawania biokomponentów 
do paliw ciekłych.  
Źródłem informacji o powyższych problemach uzasadniających dokonanie zmian są zgłoszenia podmiotów działających 
na rynku paliwowym oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
Projekt nowelizacji wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) w zakresie dostosowania brzmienia art. 47 ustawy – Prawo energetyczne do wymogów 
w zakresie terminu publikacji i wejścia w życie taryfy operatora systemu przesyłowego gazowego określonych 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący 
zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017, str. 29). 
Jak wskazano powyżej, zidentyfikowany problem ma charakter wieloaspektowy. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozwiązaniem problemu, który został zidentyfikowany i opisany w pkt 1, jest opracowanie przepisów nowelizujących 
ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) w 
celu doprecyzowania i dokonania korekt obowiązujących przepisów ww. ustawy m.in. w zakresie: określenia w sposób 
niebudzący wątpliwości czynności powodujących moment powstania obowiązku realizacji NCW (trwałe wyzbycie się 
paliw ciekłych i biopaliw ciekłych), dokonania korekty wysokości kar za brak realizacji obligatoryjnego blendingu, 
umożliwienia Prezesowi URE pozyskiwania danych od Ministra Finansów w rozbiciu na indywidualne podmioty oraz 
rozszerzenia zakresu sprawozdania kwartalnego podmiotów realizujących NCW.  
Oczekiwanym efektem wejścia w życie przepisów ustawy będzie realizacja intencji zakładanej pierwotnie przez 
projektodawców ustawy: 
– z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w zakresie pojęcia 
„rozporządzenie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej”, której celem było uszczelnienie 
rynku zmierzające do wyeliminowania przedsiębiorców działających w ramach szarej strefy. Przepisy zaproponowane 
w autopoprawce doprecyzowują pojęcie „rozporządzenia” eliminując ryzyko powstania rozbieżnych interpretacji 
poszczególnych organów administracji oraz uwzględnienia realnych procesów zachodzących w łańcuchu obrotu 
paliwami i biokomponentami w kraju. 
– z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w odniesieniu do wysokości 
kar za brak realizacji obowiązku kwartalnego blendingu i zakazu wystawiania poświadczeń dla biokomponentów 
zaliczonych do realizacji NCW. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty realizujące 
Narodowy Cel 
Wskaźnikowy 

35 (stan na dzień 
15 stycznia 2018 r.) 

Wykaz podmiotów, które są 
zobowiązane do realizacji 
Narodowego Celu 
Wskaźnikowego. Wykaz jest 

– Zmniejszenie wysokości kary 
za brak realizacji obowiązku 
realizacji kwartalnego 
blendingu (do poziomu 
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jawny, udostępniony 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej URE. 
 

pierwotnie planowanego przez 
ustawodawcę), 
– precyzyjne określenie 
momentu powstania 
obowiązku realizacji NCW 
oraz umożliwienie prawidłowej 
realizacji NCW w warunkach 
rynkowych. 

Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

- - Usunięcie nieścisłości 
interpretacyjnych 
i umożliwienie prawidłowego 
rozliczania realizacji NCW 
przez podmioty obowiązane. 

Minister Finansów - - Rozszerzenie zakresu 
sprawozdawczości o dane 
jednostkowe podmiotów 
dotyczące importu i nabycia 
wewnątrzwspólnotowego 
paliw ciekłych, biopaliw 
ciekłych. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Ze względu na pilność i wagę sprawy przepisy zaproponowane w autopoprawce nie zostały poddane konsultacjom. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             
budżet państwa             
JST             
pozostałe jednostki (oddzielnie)             
Wydatki ogółem             
budżet państwa             
JST             
pozostałe jednostki (oddzielnie)             
Saldo ogółem             
budżet państwa             
JST             
pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Rozwiązania prawne przedstawione w autopoprawce nie będą miały wpływu na sektor 
finansów publicznych. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
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ceny stałe 
z … r.) 

przedsiębiorstw 
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu. 
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

Brak wpływu. 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

Brak wpływu. 

Niemierzalne   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 
 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przepisy zawarte w autopoprawce wejdą w życie w dniu 1 lipca 2018 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów ustawy będzie prowadzona w sposób ciągły, w ramach monitoringu rynku prowadzonego przez 
Prezesa URE. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.1457 .2016/37 /mrz 

dot.: RM-10-44-18 Autopoprawka z 18.04.2018 r. 

Opinia 

Pani 
Jolanta Rusiniak 
Sekretarz Rady Ministrów 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, wyrażona przez 
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

w związku z przedłożoną autopoprawką pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Przedłożona autopoprawka nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 

Pan Krzysztof Tchórzewski 
Minister Energii 

Z poważaniem 

z up. Ministra Spraw Zagranicznych 
Piot;,f5,owrzyk 

Pod(Wtarz Stanu 

Kancelaria Prezesa Rady i\1Ti:;T~tr~'~,:,,< 
Departament Rady Ministrów 

-i 

wpłynęło 2 3 -0~- 20-~ 



Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  E N E R G I I
1)

 

z dnia 

w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel 

Wskaźnikowy 

 

Na podstawie art. 30b ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach  

i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 650 i ...) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel 

Wskaźnikowy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)

 
 

 

MINISTER ENERGII
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1)
  Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314). 
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 20 marca 2018 r. w           

sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie 

dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych (Dz. U. poz. 600), które utraciło 

moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Energii  
z dnia …(poz. …) 

                   

                   

                   

                   

                               

 

Sprawozdanie kwartalne podmiotu realizującego Narodowy Cel 
Wskaźnikowy 

 
za ………  kwartał 20………. r. 

 
                              

 

Informacje o podmiocie realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy  

 

Oznaczenie podmiotu
1)

 1   

 

Państwo
2)

 2   

 

Ulica i numer budynku/lokalu zamieszkania/siedziby 3   

 

Kod pocztowy 4   

 

Miejscowość 5   

 

Województwo  6   

 

Nr identyfikacji podatkowej
3)

 7   
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1. ILOŚCI I RODZAJE PALIW CIEKŁYCH, WYKORZYSTANYCH DO REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 23b 
USTAWY Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 R. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKŁYCH, ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ", 

ROZPORZĄDZANYCH PRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ LUB ZUŻYTYCH NA 
POTRZEBY WŁASNE Z OKREŚLENIEM ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW W TYCH PALIWACH 4)  

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

Paliwo ciekłe   Ilość [tony]
5)

 

Zawartość biokomponentów w paliwie ciekłym [tony]
5)

 

 

 

bioetanol  

ester  
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 c
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k
łe

 

 

 

 metylowy 
kwasów 

tłuszczowych 

 etylowy 
kwasów 

tłuszczowych 

 

 

Benzyny silnikowe, 
które mogą zawierać 
biowęglowodory ciekłe, 
lub do 10,0% 
objętościowo innych 
biokomponentów lub  
do 22,0% objętościowo 
eteru etylo-tert-
butylowego lub eteru 
etylo-tert-amylowego 

8 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

  

 

Olej napędowy, który 
może zawierać 
biowęglowodory ciekłe, 
lub do 7% 
objętościowo innych 
biokomponentów  

9 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

  

 
RAZEM (w.8+w.9) 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. ILOŚCI I RODZAJE PALIW CIEKŁYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE DO REALIZACJI OBOWIĄZKU, O KTÓRYM 
MOWA W ART. 23b USTAWY, ROZPORZĄDZANE PRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB 

FAKTYCZNEJ LUB ZUŻYTE NA POTRZEBY WŁASNE Z OKREŚLENIEM ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW W TYCH PALIWACH 

4) 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

Paliwo ciekłe   
Ilość 

[tony]
5)

 

Zawartość biokomponentów w paliwie ciekłym [tony]
5)

 

 

 

bioetanol  

ester  
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 c
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łe

 

 

 

 metylowy 
kwasów 

tłuszczowych 

 etylowy 
kwasów 

tłuszczowych 

 

 

Benzyny silnikowe, 
które mogą zawierać 
bioweglowodory 
ciekłe, lub do 10,0% 
objętościowo innych 
biokomponentów lub  
do 22,0% 
objętościowo eteru 
etylo-tert-butylowego 
lub eteru etylo-tert-
amylowego 

11 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

  

 

Olej napędowy, który 
może zawierać 
biowęglowodory 
ciekłe, lub do 7% 
objętościowo innych 
biokomponentów  

12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

  

 
RAZEM (w.11+w.12) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 7 8 9 10 11 12 13 14

 metylowy kwasów 

tłuszczowych
16

 etylowy kwasów 

tłuszczowych
17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

skroplony biometan stanowiący samoistne 

paliwo

0,00

biobutanol stanowiący samoistne paliwo

bioetanol stanowiący samoistne paliwo 18 0,00

biometanol stanowiący samoistne paliwo

b
io

b
u

ta
n

o
l

b
io

e
te

r 

d
im

e
ty

lo
w

y

0,000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM 

(w.14+w.15+w.16+w.17+w.18+w.19+w.20+w.2

1+w.22+w.23+w.24+w.25+w.26+w.27)

biowęglowodory ciekłe stanowiące samoistne 

paliwo

0,00

0,00

sprężony biometan stanowiący samoistne 

paliwo

bio propan-butan stanowiący samoistne paliwo

0,00

0,000,00

 etylowy kwasów 

tłuszczowych

b
io

m
e
ta

n
o

l

b
io

 p
ro

p
a
n

-b
u

ta
n

3. ILOŚCI I RODZAJE BIOPALIW CIEKŁYCH ROZPORZĄDZANYCH PRZEZ DOKONANIE JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ  LUB ZUŻYTYCH NA POTRZEBY WŁASNE, Z OKREŚLENIEM ZAWARTOŚCI 

BIOKOMPONENTÓW W TYCH BIOPALIWACH4)

4

c
z
y
s
ty

 o
le

j 

ro
ś
li

n
n

y

 metylowy 

kwasów 

tłuszczowych

ester 

s
p

rę
ż
o

n
y
 

b
io

m
e
ta

n

Zawartość biokomponentów w biopaliwie ciekłym [tony]5)

150

Olej napędowy zawierający powyżej 7% 

objętościowo biokomponentów, z wyłączeniem 

oleju napędowego zawierającego 

biowęglowodory ciekłe

0,00

14

15

2 3

bioeter dimetylowy stanowiący samoistne 

paliwo

bioetanol 

0,00

0,00

ester stanowiący 

samoistne paliwo

czysty olej roślinny stanowiący samoistne 

paliwo

0,00

0,00

0,00

0,00

Ilość [tony]5)

0,00 0,00

Biopaliwo ciekłe

s
k
ro

p
lo

n
y
 

b
io

m
e
ta

n

0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

5 6

b
io

w
o

d
ó

r

biowodór stanowiący samoistne paliwo

Benzyny silnikowe zawierające powyżej 

10,0% objętościowo biokomponentów lub 

powyżej 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-

butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, z 

wyłączeniem benzyn silnikowych 

zawierających biowęglowodory ciekłe
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00
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4. ILOŚCI I RODZAJE INNYCH PALIW ODNAWIALNYCH ROZPORZĄDZANEYCH PRZEZ DOKONANIEJAKIEJKOLWIEK 
CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB FAKTYCZNEJ LUB ZUŻYTYCH NA POTRZEBY WŁASNE 

 

 

Rodzaj innego paliwa odnawialnego Nr wiersza Ilość [tony] 
 

 

Rodzaj 1: 29   
 

 

Rodzaj 2: 30   
 

 
Rodzaj 3: 31   
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5. RODZAJE ORAZ WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOKOMPONENTÓW WYKORZYSTANYCH W PALIWACH CIEKŁYCH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 30b UST. 3 PKT 1 LIT. a USTAWY 

 

 
Rodzaj biokomponentu zawartego w benzynie silnikowej 

Nr 
wiersza 

Ilość [tony] 

Wartość energetyczna biokomponentów 
wykorzystanych w paliwach ciekłych, o 

których mowa w art. 30b ust. 3 pkt 1 lit. a 
ustawy 

 

 

[MJ/kg]  [MJ] 

 

 

bioetanol 32 0,00 27 0,00 

 

 

biometanol 33 0,00 20 0,00 

 

 

biobutanol 34 0,00 33 0,00 

 

 
ester 

metylowy kwasów tłuszczowych 35 0,00 37 0,00 

 

 
etylowy kwasów tłuszczowych 36 0,00 40,1 0,00 

 

 
bioeter dimetylowy 37 0,00 28 0,00 

 

 
czysty olej roślinny 38 0,00 37 0,00 

 

 
biowęglowodory ciekłe do silników z zapłonem iskrowym 39 0,00 43 0,00 

 

 
bio propan-butan 40 0,00 0,00 0,00 

 

 
skroplony biometan 41 0,00 0,00 0,00 

 

 
sprężony biometan 42 0,00 50 0,00 

 

 
biowodór 43 0,00 120 0,00 

 

 

Razem 
(w.32+w.33+w.34+w.35+w.36+w.37+w.38+w.39+w.40+w.41+w.42+w.43) 44 

0,00   0,00 
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5. RODZAJE ORAZ WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOKOMPONENTÓW WYKORZYSTANYCH W PALIWACH CIEKŁYCH, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 30b UST. 3 PKT 1 LIT. a USTAWY 

 

 

Rodzaj biokomponentu zawartego w oleju napędowym 
Nr 

wiersza 
Ilość [tony] 

Wartość energetyczna biokomponentów 
wykorzystanych w paliwach ciekłych, o 

których mowa w art. 30b ust. 3 pkt 1 lit. a 
ustawy 

 

 

[MJ/kg]  [MJ] 

 

 

bioetanol 45 0,00 27 0,00 

 

 

biometanol 46 0,00 20 0,00 

 

 

biobutanol 47 0,00 33 0,00 

 

 
ester 

metylowy kwasów tłuszczowych 48 0,00 37 0,00 

 

 
etylowy kwasów tłuszczowych 49 0,00 40,1 0,00 

 

 
bioeter dimetylowy 50 0,00 28 0,00 

 

 
czysty olej roślinny 51 0,00 37 0,00 

 

 
biowęglowodory ciekłe do silników z zapłonem samoczynnym 52 

0,00 44 0,00 

 

 
bio propan-butan 53 0,00 0,00 0,00 

 

 
skroplony biometan 54 0,00 0,00 0,00 

 

 
sprężony biometan 55 0,00 50 0,00 

 

 
biowodór 56 0,00 120 0,00 

 

 

Razem 
(w.45+w.46+w.47+w.48+w.49+w.50+w.51+w.52+w.53+w.54+w.55+w.56) 57 

0,00   0,00 
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6. RODZAJE ORAZ WARTOŚĆ OPAŁOWA PALIW CIEKŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 30b UST. 3 PKT 1 LIT. a USTAWY 

 

 
Rodzaj paliwa ciekłego 

Nr 
wiers

za 
Ilość [tony] 

Wartość energetyczna paliw ciekłych, o których mowa w art. 
30b ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy 

 

 

[MJ/kg]  [MJ] 

 

 

czyste benzyny silnikowe zawarte w 
paliwach ciekłych 

58 0,00 43 0,00 

 

 

czysty olej napędowy zawarty w paliwach 
ciekłych 

59 0,00 43 0,00 

 

                                

 

7. UDZIAŁ BIOKOMPONENTÓW W PALIWACH CIEKŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 30b UST. 3 PKT 1 LIT. a USTAWY [%] 

 

 

benzyny silnikowe 
#DZIEL/0! 

 

 

olej napędowy 
#DZIEL/0! 

 

                                

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny.  

  

 

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania  
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

podmiotu składającego sprawozdanie
7)
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Objaśnienia 

 

 

1) 
Firma, w brzmieniu zgodnym z wpisem występującym we właściwym rejestrze, tj. w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub imię i nazwisko w przypadku osób 
fizycznych.  

 

 

2) 
Należy wpisać państwo, w którym podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.   

 

 

3) 
Jeżeli podmiot posiada. 

 

 

4)
 Wypełniając kolumnę 2 w tabeli 1, tabeli 2 oraz tabeli 3 należy w niej uwzględnić całkowitą ilość paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, tj. wraz 

z zawartością danego rodzaju biokomponentu (biokomponentów). Natomiast wypełniając kolumny 3–15 należy podać ilość danego rodzaju 
biokomponentu (biokomponentów) rozumianą jako jego zawartość w całkowitej ilości paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, podanej w kolumnie 1. 

 

 

5)
 W celu dokonania przeliczenia z jednostki objętości na jednostkę masy oraz z jednostki masy na jednostkę objętości należy stosować wartości 

wskazane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw 
ciekłych (Dz. U. poz. 1517).  

 

 

6)
 Znakiem „x” należy zaznaczyć wykorzystane biokomponenty.  

 

 

7)
 W przypadku sprawozdania składanego w postaci papierowej – czytelny podpis ze wskazaniem imienia i nazwiska; w przypadku postaci 

elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego 

podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy został przygotowany na podstawie 

delegacji zawartej w art. 30b ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 650 i ...), 

zwanej dalej „ustawą”. 

Celem przygotowania niniejszego projektu rozporządzenia jest określenie wzoru 

sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy dotyczącego 

innych paliw odnawialnych, a także paliw ciekłych i biopaliw ciekłych wraz z informacjami 

na temat zawartych w nich biokomponentów. Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy podmioty 

realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) sprawozdań kwartalnych, w terminie do 30 dni po 

zakończeniu kwartału, sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów 

zawierających informacje dotyczące: 

1) ilości i rodzajów paliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej lub zużytych przez nie na potrzeby własne, z 

określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach w podziale na:  

a) paliwa ciekłe wykorzystane do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23b, 

b) pozostałe paliwa ciekłe; 

2)  ilości i rodzajów biopaliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej lub zużytych przez nie na potrzeby własne, z 

określeniem zawartości biokomponentów w tych biopaliwach;  

3)  ilości i rodzajów innych paliw odnawialnych rozporządzanych przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub zużytych przez nie na potrzeby 

własne;  

4)  wartości energetycznej, wyrażonej w MJ, oraz rodzajów biokomponentów zawartych w 

paliwach ciekłych, o których mowa w pkt 1 lit. a. 

W celu umożliwienia realizacji obowiązku przekazania w sprawozdaniu informacji, 

o których mowa w art. 30b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, w zakresie wskazania zawartości 

biokomponentów w tych paliwach ciekłych i biopaliwach, zdecydowano się na rozwiązanie, 

zgodnie z którym, zawartość ta będzie wskazywana w tonach. 

W sprawozdaniach przygotowywanych przez podmioty do tego obowiązane na 
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podstawie art. 30b ust. 3 ustawy należy umieścić także klauzulę o następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy sporządza sprawozdanie w oparciu 

o posiadane dokumenty, w tym w szczególności o dokumenty określone w art. 30b ust. 5 

ustawy, potwierdzające informacje zawarte w sprawozdaniu: 

1) dokumenty potwierdzające parametry jakościowe paliw ciekłych, biopaliw ciekłych lub 

innych paliw odnawialnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, wraz z potwierdzeniem 

zawartości biokomponentów w tych paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych; 

2) poświadczenia dla biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach 

ciekłych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2; 

3) faktury VAT. 

Na podstawie art. 30b ust. 6 ustawy minister właściwy do spraw energii został 

obowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru sprawozdania, o którym mowa 

w art. 30b ust. 3 ustawy – sprawozdanie kwartalne podmiotu realizującego Narodowy Cel 

Wskaźnikowy, mając na względzie zakres danych określonych w art. 30b ust. 3 ustawy oraz 

konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych. 

Sprawozdania kwartalne podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy będą 

wykorzystywane jako jedno ze źródeł informacji przez Prezesa URE do opracowania  

zbiorczego raportu rocznego dotyczącego rynku paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych 

paliw odnawialnych (kolejnym źródłem informacji będą sprawozdania roczne podmiotów 

realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy). Raport ten będzie sporządzany na podstawie art. 

30b ust. 7 ustawy i będzie przekazywany przez Prezesa URE ministrom właściwym do spraw 

finansów publicznych, energii, rynków rolnych i środowiska oraz Dyrektorowi Generalnemu 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie do 90 dni po zakończeniu roku 

kalendarzowego. 

Projekt rozporządzenia nie nakłada żadnych obowiązków na przedsiębiorców oraz na 

organy administracji rządowej w związku z faktem, że w projekcie tym określa się wyłącznie 

wzór sprawozdania. Obowiązek sprawozdawczy został nałożony w ustawie.  

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, o których mowa w § 4 
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji programu pomocowego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). W Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczone zostaną także zgłoszenia 

zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia. 

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustalenie 

takiego terminu jest zgodne z zaleceniami wynikającymi z § 1 ust. 2 uchwały nr 20 Rady 

Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia 

w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205) – stanowi dopuszczalny przez też 

uchwałę wyjątek.  
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru 

sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy 

Cel Wskaźnikowy 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Energii 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Marta Czopek (tel. 22 695 88 33, email: 

marta.czopek@me.gov.pl) 

Data sporządzenia 

26.02.2018 r. 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe: art. 30b ust. 6 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) 

 

Nr w wykazie prac:  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przepisy ustawy z dnia … o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. …) 

wprowadzają zmiany w art. 30b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624, 2290 oraz z 2018 r. poz. 650 i ...), zwanej dalej 

„ustawą” – w obszarze zakresu sprawozdania kwartalnego dotyczącego innych paliw odnawialnych, 

a także paliw ciekłych i biopaliw ciekłych wraz z informacjami na temat zawartych w nich 

biokomponentów, przekazywanego Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), przez podmiot 

realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy. Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy podmioty te są obowiązane do 

przekazywania sprawozdania w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału. Sprawozdania powinny 

zostać sporządzone na podstawie dokumentów wskazanych w ustawie).  

W związku z wprowadzeniem zmian w art. 30b ust. 3 ustawy zidentyfikowano problem w postaci 

konieczności zmiany (dostosowania) wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego 

Narodowy Cel Wskaźnikowy.  

Wydanie niniejszego projektu rozporządzenia określającego przedmiotowy wzór sprawozdania jest 

niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających 

z przepisów ustawy – zarówno obowiązku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy 

(art. 30b ust. 3 ustawy), jak również obowiązku Prezesa URE, który m.in. na podstawie sprawozdań 

podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy będzie opracowywał zbiorczy raport roczny 

dotyczący rynku paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych (kolejnym źródłem 

będą sprawozdania roczne podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy). Raport ten będzie 

sporządzany na podstawie art. 30b ust. 7 ustawy i będzie przekazywany przez Prezesa URE ministrom 

właściwym do spraw: finansów publicznych, energii, rynków rolnych i środowiska oraz Dyrektorowi 

Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie do 90 dni po zakończeniu roku 

kalendarzowego. 

Problem wystąpił na skutek zmiany art. 30b ust. 3 ustawy.  

Problem ma charakter jednoaspektowy i został zidentyfikowany wewnątrz administracji.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozwiązaniem problemu, który został zidentyfikowany i opisany w pkt 1 jest opracowanie nowego aktu 

prawnego – rozporządzenia Ministra Energii określającego wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu 

realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, przy uwzględnieniu zmian dokonanych w art. 30b ust. 3 

ustawy. 

Wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, stanowiący 
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załącznik do niniejszego projektu rozporządzenia, został przygotowany w oparciu o obowiązujący wzór  

sprawozdania.  

Określenie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, 

w drodze rozporządzenia, jest niezbędne w celu umożliwienia poprawnego funkcjonowania 

sprawozdawczości kwartalnej podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy określonej 

w ustawie.   

Problem nie może być rozwiązany bez wydania przedmiotowego projektu rozporządzenia, gdyż przepisy 

ustawy obowiązują ministra właściwego do spraw energii do określenia, w drodze rozporządzenia, 

wzoru sprawozdania, o którym mowa w art. 30b ust. 3 ustawy – sprawozdanie kwartalne podmiotu 

realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, mając na względzie zakres danych określonych w art. 30b 

ust. 3 ustawy oraz konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych.  

Narzędziem rozwiązania problemu jest rozporządzenie Ministra Energii, którego celem (efektem) jest 

stworzenie możliwości wypełnienia obowiązku sprawozdawczego przez podmioty realizujące Narodowy 

Cel Wskaźnikowy wynikającego z przepisów ustawy i nienarażanie tych podmiotów na kary za brak 

jego realizacji. Ponadto, sprawna realizacja ww. obowiązku przez te podmioty umożliwia Prezesowi 

URE wykonanie spoczywających na nim zobowiązań wynikających z art. 30b ust. 7 ustawy – 

opracowanie zbiorczego raportu rocznego dotyczącego rynku paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych 

paliw odnawialnych.   

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia określa wyłącznie wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego 

Narodowy Cel Wskaźnikowy, którego obowiązek przedkładania został określony w ustawie. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty realizujące 

Narodowy Cel 

Wskaźnikowy  

35 (liczba 

podmiotów w 

wykazie na dzień 

23 stycznia 2018 r.) 

Wykaz podmiotów, które są 

zobowiązane do realizacji 

Narodowego Celu 

Wskaźnikowego w 2017 r. – 

publikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej 

Prezesa URE (wykaz 

opracowany i publikowany 

na podstawie art. 28 ust. 1 

i 2 ustawy) 

Wskazanie 

szczegółowego 

zakresu informacji 

i danych, jakie 

powinno zawierać 

sprawozdanie 

kwartalne podmiotu 

realizującego 

Narodowy Cel 

Wskaźnikowy 

składane do Prezesa 

URE 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia nie podlegał wcześniejszym konsultacjom. Projekt zostanie przekazany do 

konsultacji z organizacjami i przedsiębiorstwami zajmującymi się problematyką rynku biokomponentów 

i biopaliw ciekłych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie  

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych. 

Powyższe wynika z faktu, że celem projektu rozporządzenia jest wyłącznie 

określenie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy 

Cel Wskaźnikowy – na skutek zmiany art. 30b ust. 3 ustawy. 

Projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Nie dotyczy. Powyższe wynika z faktu, że celem projektu rozporządzenia jest 

wyłącznie określenie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego 

Narodowy Cel Wskaźnikowy – na skutek zmiany art. 30b ust. 3 ustawy. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

Dodatkowe 

informacje:  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw w ujęciu pieniężnym, z uwagi na 

fakt, że w ramach rozporządzenia na podmioty realizujące 

Narodowy Cel Wskaźnikowy nie nałożono żadnych nowych 

obowiązków – projekt rozporządzenia określa wyłącznie wzór 

sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel 

Wskaźnikowy (obowiązek składania sprawozdań został określony 

w ustawie).  
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Przedsiębiorcy nie będą zatem ponosić żadnych dodatkowych 

kosztów finansowych wynikających z niniejszego rozporządzenia, 

określającego wyłącznie wzór sprawozdania. 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków w ujęciu 

pieniężnym, w związku z faktem, że celem projektu rozporządzenia 

jest wyłącznie określenie wzoru sprawozdania kwartalnego 

podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy – na skutek 

zmiany art. 30b ust. 3 ustawy. W związku z tym, nie ulegną 

zwiększeniu obciążenia w ujęciu pieniężnym ponoszone przez 

przedsiębiorców. 

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

oraz sektor 

mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw w ujęciu niepieniężnym, z uwagi 

na fakt, że w ramach rozporządzenia na podmioty realizujące 

Narodowy Cel Wskaźnikowy nie nałożono żadnych obowiązków – 

projekt rozporządzenia określa wyłącznie wzór sprawozdania 

kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy 

(obowiązek składania sprawozdań został określony w ustawie). 

Przedsiębiorcy nie będą zatem ponosić żadnych dodatkowych 

kosztów w ujęciu niepieniężnym. 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków  

w ujęciu niepieniężnym, w związku z faktem, że celem projektu 

rozporządzenia jest wyłącznie określenie wzoru sprawozdania 

kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy – 

na skutek zmiany art. 30b ust. 3 ustawy.    

W związku z tym nie ulegną zwiększeniu obciążenia w ujęciu 

niepieniężnym ponoszone przez przedsiębiorców. 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Nie dotyczy.   

Niemierzalne  Nie dotyczy. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Celem projektu rozporządzenia jest wyłącznie określenie wzoru sprawozdania 

kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy – na skutek 

zmiany art. 30b ust. 3 ustawy. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

  nie dotyczy 

Nie nałożono w przepisach rozporządzenia żadnych dodatkowych obciążeń regulacyjnych (w tym 

obowiązków informacyjnych). Obowiązek sprawozdawczy został określony w ustawie.  

Celem projektu rozporządzenia jest wyłącznie określenie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu 

realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy – na skutek zmiany art. 30b ust. 3 ustawy. 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

  nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Celem projektu rozporządzenia jest wyłącznie określenie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu 

realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy – na skutek zmiany art. 30b ust. 3 ustawy. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy, gdyż projekt rozporządzenia ma na 

celu wyłącznie określenie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel 

Wskaźnikowy – na skutek zmiany art. 30b ust. 3 ustawy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary, gdyż 

projekt rozporządzenia ma na celu wyłącznie określenie wzoru sprawozdania 

kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy – na skutek 

zmiany art. 30b ust. 3 ustawy. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustalenie takiego terminu jest 

zgodne z zaleceniami wynikającymi z § 1 ust. 2 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. 

w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. 

poz. 205) – stanowi dopuszczalny przez tę uchwałę wyjątek.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Nie dotyczy.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak.  
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