
                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

Warszawa, 22 września 2021 r. 
 KL/358/252/AZ/2021 

 
 
Pan  
Ryszard Bartosik 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
 
 
Szanowny Panie Ministrze 
 
W związku z konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 
rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (nr w 
wykazie prac UC77), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.  
 
Uprzejmie proszę o rozważenie uwzględnienia zawartych w nim uwag w toku prac nad wskazanymi 
rozwiązaniami legislacyjnymi. 
 
 
Z poważaniem, 

 
 

 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 

 

 

 

 
Załączniki: Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie 
napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz 
niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac UC77) 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie 
napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac UC77) 
 

I. Problematyka projektowanego art. 12 b) ust. 7 pkt 2) b) Ustawy o wyrobie napojów 
spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych 

 

Proponowane brzmienie art. 12 b) ust. 7 pkt 2) b) Ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 
rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych wymaga doprecyzowania.  

Zgodnie z tym zapisem przedsiębiorca byłby zobowiązany do przesyłania elektronicznej wersji karty 
leżakowania albo do przekazywania kopii karty leżakowania wojewódzkiemu inspektorowi, jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych nie później niż następnego dnia po 
wyprowadzeniu partii leżakowanego napoju spirytusowego ze składu podatkowego, w przypadku 
wyprowadzenia ze składu podatkowego napoju spirytusowego rozlanego do opakowań jednostkowych. 
W naszej opinii należy dodać, że chodzi o następny dzień roboczy po wyprowadzeniu partii leżakowanego 
napoju spirytusowego ze składu podatkowego, w przypadku wyprowadzenia ze składu podatkowego 
napoju spirytusowego rozlanego do opakowań jednostkowych.  

 

II. Problematyka projektowanego art. 3 ust. 5 pkt 1) Ustawy o wyrobie alkoholu etylowego 
oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych 

 

Nie jest zrozumiałe proponowane brzmienie art. 3 ust. 5 pkt 1) Ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie 
alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych: 

„1) Osobą prawną, – której członek zarządu lub członek rady nadzorczej nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo 
skarbowe,” 

Nie jest zrozumiałe, dlaczego to dotyczyć ma również członka rady nadzorczej skoro nawet przepisy 
Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym odnoszące się do wymaganych dokumentów 
składanych z wnioskiem o decyzję, co do utworzenia składu podatkowego przedsiębiorcy wyraźnie 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

wskazują, że ten wymóg dotyczy tylko członków zarządu. Art. 48 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku 
akcyzowym stanowi: 

„3) jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;” 
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