
 

 

 
 

 

 
  

Warszawa, 22 czerwca 2022 r. 

KL/240/118/PP/2022 

  

 

 

 

Pani 

Magdalena Rzeczkowska  

Minister Finansów   

 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2022 r. znak DZP11.860.1.2022 kierujące do konsultacji 
społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw 
(nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD269), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.  

 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz 

niektórych innych ustaw UD269 

 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz 

niektórych innych ustaw UD269  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania tych wyrobów jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

i wymaga wpisu do odpowiednich rejestrów. Prócz wpisu do rejestru producent takich wyrobów musi 

spełniać szereg wymogów wskazanych w ww. ustawie, np. wdrożenie systemu odpowiedniego systemu 

kontroli wewnętrznej. Jednocześnie, ustawa przewiduje katalog kar za niewypełnienie wymogów 

ustawy, w tym wytwarzanie wyrobów bez wymaganego wpisu do rejestru.  

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2001 r. całkowicie pomijają inne produkty 

zawierające nikotynę, tj. wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych. Wyroby 

nowatorskie to wyroby zawierające naturalny tytoń, który po przetworzeniu przeznaczony jest do 

podgrzewania do temperatury, w której nie następuje proces spalania przez co eliminowane są 

substancje uznane za szkodliwe dla zdrowia, w celu inhalacji wydzielanym aerozolem zawierającym 

nikotynę. Wyroby nowatorskie sprzedawane są na rynkach UE i świata a w Polsce dostępne są od 

kwietnia 2017 r. a ich rynek systematycznie się rozwija, osiągając  obecnie w Polsce ok 4-5% % udział 

w rynku.  

Płyny do papierosów elektronicznych są to mieszaniny chemiczne, których skład jest oparty na 

powszechnie dostępnych składnikach, takich jak glikol propylenowy, gliceryna czy dodatki 

aromatyzujące. Od 8 września 2016 roku takie wyroby zostały objęte regulacjami ustawy z dnia 

9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

Co więcej od 2020 roku zostały one objęte opodatkowaniem z tytułu podatku akcyzowego. 

Odwołując się do fundamentalnego celu wprowadzenia ustawy z 2001 r. tj. zabezpieczenia interesów 

finansowych państwa a także nadzoru nad legalnością obrotu i bezpieczeństwa konsumentów zasadnym 

jest objęcie systemem rejestracji producentów zarówno wyrobów nowatorskich jak i wszystkich płynów 

do papierosów elektronicznych. Z uwagi, iż zapotrzebowanie na tego typu produkty wśród 

konsumentów systematycznie rośnie, wyroby te już niedługo znaleźć się mogą  w kręgu zainteresowania 

szarej strefy, tym samym uszczuplając dochody budżetu państwa oraz powodując zagrożenie dla zdrowia 

osób korzystających z tej formy dostarczania nikotyny.  Jest to o tyle istotne, iż na poziomie Unii 

Europejskiej już niedługo zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży wyrobów nowatorskich o aromacie 

charakterystycznym co jeszcze bardziej może wpłynąć na rozwój sprzedaży tych wyrobów z nielegalnej 

dystrybucji.  

W tym też kontekście postulujemy nałożenie na producentów wszystkich alternatywnych wyrobów 

nikotynowych analogicznych wymogów jak w przypadku producentów tradycyjnych wyrobów 

tytoniowych i tym samym wprowadzenie analogicznych kar za niedopełnienie obowiązków 

ustawowych.  Jednocześnie, z uwagi na charakterystykę wyrobów nowatorskich (w tym brak procesu 

spalania) ustawa z dnia 2 marca 2001 r. powinna posługiwać się nomenklaturą wyrobów nowatorskich 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

oraz płynów do papierosów elektronicznych przyjętą już w treści art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym.  

 

Konfederacja Lewiatan, KL/240/118/PP/2022 


