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Adrianna Ogonowska 

 

Ekologiczne aspekty w polskim systemie podatków 

 

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na podatki o charakterze 

ekologicznym należące do polskiego systemu podatkowego. Na wstępie dokonano w nim identyfikacji 

i scharakteryzowania najważniejszych cech podatków ekologicznych. Następnie pogłębionej analizie 

zostały poddane prośrodowiskowe aspekty wybranych obciążeń podatkowych. Ponadto zwrócono 

uwagę na ekologiczną reformę podatkową, która polega na przesunięciu ciężaru opodatkowania  

z pracy i kapitału na zwiększenie opodatkowania eksploatowanych zasobów naturalnych oraz 

emitowanych do środowiska zanieczyszczeń. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury 

przedmiotu oraz materiału normatywnego. 

 

Słowa kluczowe: podatki ekologiczne, ekologiczna reforma podatkowa 

 

Wprowadzenie 

Współczesne prawodawstwo przykłada coraz większą wagę do środowiska 

naturalnego, gdyż jego korzystny stan leży w interesie całego społeczeństwa. 

Istotnym instrumentem wykorzystywanym w celu zwiększania dbałości  

o środowisko są m. in. podatki o charakterze ekologicznym, których głównym 

zadaniem jest realizacja określonych zamierzeń prośrodowiskowych. 

Występujący wówczas efekt fiskalny, w postaci zwiększenia realnych obciążeń 

podatkowych, jest jedynie produktem ubocznym. Na wstępie należy zwrócić 

uwagę, iż koncepcja podatków ekologicznych pojawiła się już na początku XX 

wieku, kiedy to Pigou w „Ekonomice dobrobytu” dokonał jednej  

z pierwszych ocen degradacji ekologicznej z powodu czynników zewnętrznych  

i zaproponował zasadę obciążania sprawców szkód w myśl zasady 

„zanieczyszczający płaci”663. Należy zatem zauważyć, że już wtedy dopatrywano 

się w polityce fiskalnej kluczowej roli w ochronie środowiska. Jednocześnie  

w literaturze przedmiotu niejednokrotnie podkreślano, że nakładanie podatków  

w celu ochrony środowiska wymaga znajomości krańcowych kosztów 

zewnętrznych oraz określenia efektywnego poziomu zanieczyszczeń,  

który wynika bezpośrednio z celów polityki ekologicznej664.  

Warto zaakcentować, że stymulacja, mająca na celu ochronę środowiska,  

może polegać zarówno na wprowadzeniu konkretnego podatku ekologicznego, 

jak i na wprowadzaniu ekologicznych rozwiązań w podatkach już istniejących. 

Należy podkreślić, że w obowiązującym porządku prawnym nie występuje termin 

                                                           
663 J. Głuchowski, Podatki ekologiczne, Warszawa 2002, s. 19. 
664 J. Głuchowski, Podatki…, s. 20. 
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„podatki ekologiczne” ani „opłaty ekologiczne”665. Nie ma zatem w Polsce 

żadnego podatku, któremu zostałby ustawowo przypisany charakter ekologiczny. 

Jednakże na gruncie literatury przedmiotu pojawiły się poglądy wyrażające 

potrzebę wprowadzenia ekologicznej kategorii podatków i opłat. Odpowiednia 

terminologia uwypuklałaby prośrodowiskowe oddziaływanie tego typu podatków 

oraz ułatwiłaby wykorzystywanie środków na konkretny cel. Ponadto 

pozwoliłoby to na uniknięcie wątpliwości co do charakteru takich podatków,  

a w konsekwencji co do ich przeznaczenia. Mając na uwadze powyższe,  

w obowiązującym modelu finansowania ochrony środowiska występują podatki  

i opłaty, którym przypisuje się charakter ekologiczny. W niniejszym opracowaniu 

usystematyzowano i poddano analizie te obciążenia podatkowe, które zawierają 

rozwiązania wywierające pozytywne dla środowiska skutki. 

 

Definicja podatku ekologicznego 

W związku z tym, że żaden akt prawny nie zawiera definicji legalnej pojęcia 

„podatki ekologiczne”, należy w tej kwestii posiłkować się innymi źródłami. Jako 

sztandarowe posłużyć mogą definicje sformułowane przez instytucje 

międzynarodowe, bądź specjalistów z dziedziny ekonomii środowiska. Podkreślić 

należy, że w definiowaniu tego pojęcia występują liczne rozbieżności.  

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że podatki ekologiczne to swoisty 

rodzaj ceny płaconej za zanieczyszczanie, degradację i użycie zasobów 

naturalnych środowiska666. Takie ich rozumienie stanowi konsekwencję 

traktowania podatków ekologicznych jako płatności za każdą jednostkę 

wprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń lub za każdą jednostkę 

zanieczyszczenia środowiska667,668. Próby zdefiniowania analizowanego pojęcia 

podjął się również Z. Pawlak, który określił je jako obciążenia finansowe 

zmuszające podmioty gospodarujące do uwzględnienia w swoich decyzjach 

ogólnych założeń polityki państwa względem zasobów środowiska669. Skutkiem 

tego skłaniają one do ograniczenia presji wywieranej na środowisko przez 

rachunek ekonomiczny indywidualnych użytkowników środowiska670. Warto 

zwrócić uwagę na bardzo ogólne rozumienie podatków ekologicznych 

                                                           
665 P.P. Małecki, Podatki ekologiczne w Polsce w latach 2002 – 2008, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 875, s. 79. 
666 K. Górka, Analiza porównawcza opłat i podatków ekologicznych w Polsce i w krajach 

gospodarki rynkowej, [w:] Ekonomika ochrony środowiska naturalnego, K. Górka (red.), „Ekonomia  
i środowiska” 1993, nr 14, s. 97. 

667 J. Famielec, Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, „Ekonomia i środowisko” 

2000, nr 1, s. 69. 
668 B. Kłyk, L. Kłos, I. A. Łucka, Opłaty i podatki ekologiczne po polsku, Warszawa 2011, s. 27.  
669 Z. Pawlak, Ochrona środowiska dla ekonomistów, Poznań 2002, s. 80. 
670 B. Bartniczak, M. Ptak, Finanse ochrony środowiska. Wybrane problemy, Wrocław 2009, s. 9. 
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prezentowane przez T. Żylicza, zgodnie z którym za podatek ekologiczny uważa 

„taki podatek, który miałby sprzyjać szeroko rozumianej ochronie środowiska”671.  

Podkreślenia wymagają również próby zdefiniowania analizowanego pojęcia 

dokonywane przez instytucje międzynarodowe. Definicja podatku ekologicznego 

została bowiem sformułowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej  

i Rozwoju, która uznała za podatek ekologiczny obowiązkową i bezzwrotną 

płatność na rzecz państwa, która nakładana jest na przedmiot opodatkowania672. 

Jednocześnie należy zaakcentować, że przedmiot ten powinien wywierać istotny 

wpływ na środowisko. W świetle przywołanej w poprzednim zdaniu definicji 

„bezzwrotną płatność na rzecz państwa” należy rozumieć w ten sposób,  

że ewentualne korzyści odniesione przez podatników są nieproporcjonalnie małe 

do wysokości wniesionych opłat. Nadanie przez Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju podatkom ekologicznym powyżej przedstawionego 

znaczenia powoduje możliwość zaklasyfikowania do nich przede wszystkim 

podatku akcyzowego673 oraz podatku od towarów i usług674. Natomiast Biuro 

Statystyczne Wspólnot Europejskich (Eurostat) definiuje podatek ekologiczny 

jako świadczenie pieniężne, którego podstawą jest jednostka naturalna (jej 

odpowiednik) pewnego zjawiska lub działania, które wywiera udowodniony  

i szczególnie negatywy wpływ na środowisko675. W przywołanej definicji 

mieszczą się zatem wszystkie podatki od energii, podatki transportowe  

(z wyłączeniem środków transportu napędzanych paliwem), podatki od 

zanieczyszczeń oraz podatki z tytułu użytkowania zasobów naturalnych676. Należy 

podkreślić, że podatek od towarów i usług uznano za niemieszczący się w definicji 

zaprezentowanej przez Biuro Statystyczne Wspólnot Europejskich677. Warto 

zwrócić uwagę na to, iż Eurostat posługuje się, zamiast zwrotu „podatki 

ekologiczne”, zwrotem „podatki związane ze środowiskiem”, co ma na celu 

podkreślenie objęcia nim również opłat ekologicznych. Z kolei przyjmując 

definicję Europejskiej Agencji Środowiskowej, należałoby utożsamić podatek 

ekologiczny z podatkiem, którego podstawą opodatkowania jest fizyczna 

jednostka czegoś, co ma udowodniony, negatywny wpływ na środowisko678. 

                                                           
671 T. Żylicz, Czy podatek może być ekologiczny?, „Człowiek i Przyroda” 1995, nr 3, s. 115. 
672 Lex taxes liées à l’environnement dans lespays de l’OCDE. Problémes et stratégies, OECD, 

Paris 2001, s. 16. 
673 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze 

zm.), dalej: ustawa o podatku akcyzowym. 
674 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.  

poz. 710 ze zm.). 
675 Environmental Taxes – A statistical Guide, Eurostat, Luxemburg 2001, s. 9.  
676 J. Śleszyński, Podatki środowiskowe i podział na grupy podatków według metodyki Eurostatu, 

„Optimum. Studia ekonomiczne” 2014, nr 3, s. 56.  
677 Ibidem. 
678 Market – based Instruments for Environmental Policy in Europe, EEA Technical report No. 8, 

European Environment Agency 2005, s. 9.  
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Podkreślenia wymaga fakt, że podobnie jak w dwóch poprzednich 

zaprezentowanych definicjach, kluczowym elementem charakteryzującym 

podatki ekologiczne jest wystąpienie negatywnego, szkodliwego oddziaływania 

na środowisko naturalne w przeliczeniu na fizyczną jednostkę negatywnego 

oddziaływania lub jego konkretnie określonego zamiennika.  

Konkludując, należałoby przytoczyć definicję P.P. Małeckiego,  

która całościowo ujmuje problematykę podatków ekologicznych oraz zawiera 

elementy będące częściami składowymi powyżej przywoływanych definicji. 

Zgodnie z nią podatek ekologiczny to obciążenie finansowe, kierowane na ogół 

do budżetu centralnego, nakładane przez władze publiczne, bez kontrświadczenia, 

na gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze, przy czym przedmiotem 

opodatkowania jest zjawisko lub rzecz oddziałujące w sposób negatywny na 

środowisko naturalne679. Warto podkreślić, że względem przywołanej definicji 

intencja wprowadzenia konkretnego podatku pozostaje bez znaczenia.  

 

Charakterystyka podatków ekologicznych 

Obecnie w finansowaniu ochrony środowiska przeważają opłaty o charakterze 

ekologicznym. W polskim systemie podatkowym występuje niewiele podatków 

wykazujących związek z ochroną środowiska. Jednak granica między nimi jest 

niezwykle płynna, co dodatkowo potwierdza dowolność państw członkowskich 

Unii Europejskiej w klasyfikowaniu, które z obciążeń zalicza się do opłat, a które 

do podatków ekologicznych680. Podstawowa różnica między podatkiem a opłatą 

dotyczy ekwiwalentności. Z podatkiem bowiem nie łączy się świadczenie usługi, 

w konsekwencji jego zadaniem nie jest zapewnienie usługi wyświadczanej 

płacącemu przez państwo lub jego instytucje681. Ewentualnie, jeżeli taka usługa 

wystąpi, podatek nie powinien być określony w sposób proporcjonalny, a więc 

przez stawkę powiązaną z ilością dostarczonej usługi682. Natomiast opłata  

w większym stopniu powinna przysparzać korzyści płatnikowi, ponieważ ma 

charakter ekwiwalentny. Mianowicie gdy wartość świadczenia wzajemnego jest 

niewspółmiernie mała do obciążenia, wówczas obciążenie to jest podatkiem 

ekologicznym, nie zaś opłatą. Pomimo, iż podatki ekologiczne, są podobne do 

opłat to ich konstrukcja jest inna, bowiem polegają one na doliczeniu tzw. narzutu 

ekologicznego do cen produktów uciążliwych dla środowiska683. Wynika to z woli 

ustawodawcy, wyrażonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

                                                           
679 P.P. Małecki, Podatki ekologiczne w Polsce…, s. 80.  
680 P.P. Małecki, Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata, 

„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 668, s. 79. 
681 J. Śleszyński, Podatki środowiskowe…, s. 55. 
682 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013, s. 111. 
683 B. Kłyk, L. Kłos, I. A. Łucka, Opłaty i podatki ekologiczne…, s. 27.  
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środowiska684, zgodnie z którą stawki podatków i innych opłat ekologicznych 

powinny być tak zróżnicowane, aby realizować cele ochrony środowiska.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się na większą przejrzystość podatków 

ekologicznych względem opłat o takim samym charakterze. Opłaty ekologiczne 

są bowiem ukryte dla ostatecznego konsumenta w cenach produktów finalnych, 

gdyż działają w myśl zasady „zanieczyszczający płaci”, nie zaś „ostateczny 

sprawca płaci”685. Ponadto podatkom ekologicznym przypisuje się większą 

efektywność, umożliwiają one bowiem obciążenie w sposób masowy produktów 

użytkowanych w sposób powszechny i zdekoncentrowany. Co istotne, za ich 

niebagatelną zaletę uznaje się również to, że opierają się na nowoczesnej ekonomii 

ekologicznej odnoszącej się do opodatkowania ujemnych efektów zewnętrznych, 

nie zaś bezpośrednio wytworzonych dóbr.  

Cechą charakterystyczną podatków ekologicznych jest wprowadzenie do ich 

konstrukcji pewnych parametrów i norm technicznych. Istotę tego typu norm 

parametrycznych należy wiązać z ich bodźcowym oddziaływaniem686. Funkcja 

bodźcowa (stymulacyjna), która wyraża się w tworzeniu motywacji do unikania 

zachowań niekorzystnie wpływających na środowisko lub w skłanianiu do 

zachowań prośrodowiskowych, jest bowiem podstawową funkcją podatków 

ekologicznych. W konsekwencji, podatki o charakterze ekologicznym powinny 

zmuszać podmiot gospodarczy „do racjonalnego i oszczędnego korzystania  

z zasobów naturalnych, do stosowania technologii przyjaznych środowisku  

i instalowania urządzeń ochronnych”687,688. W literaturze przedmiotu podkreśla 

się, że w takiej sytuacji występuje połączenie nakazu racjonalnego użytkowania 

środowiska lub zakazu szkodliwego oddziaływania z możliwością wyboru 

zamiennych elementów dyspozycji normy podatkowoprawnej689.  

W literaturze przedmiotu niejednokrotnie podkreśla się również jeszcze jedną 

kluczową funkcję podatków ekologicznych. Mianowicie, podatkom 

ekologicznym przypisuje się zdolność do gromadzenia dochodów budżetowych, 

a następnie możliwość wtórnego ich wykorzystaniu, co stanowi ich niewątpliwą 

zaletę690. Należy podkreślić, że wykorzystanie środków uzyskanych z poboru tego 

typu podatków może nastąpić na kilka sposobów, co stanowi istotę funkcji 

redystrybucyjnej. Po pierwsze mogą one zostać wykorzystane na finansowanie 

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w szczególności poprzez zasilenie 

                                                           
684 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.  

poz. 672), dalej: ustawa – Prawo ochrony środowiska. 
685 B. Kłyk, L. Kłos, I. A. Łucka, Opłaty i podatki ekologiczne…, s. 27. 
686 J. Głuchowski, Podatki…, s. 22. 
687 B. Bartniczak, M. Ptak, Finanse ochrony środowiska..., s. 11. 
688 E. Bogacka-Kisiel, Finansowe aspekty działalności państwa na rzecz ochrony środowiska, 

„Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1993, nr 645, s. 75.  
689 J. Głuchowski, Podatki…, s. 22. 
690 B. Bartniczak, M. Ptak, Finanse ochrony środowiska..., s. 11. 
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funduszy ochrony środowiska. Inną perspektywą do ich wykorzystania jest 

wsparcie finansowe osób najuboższych, dla których skutki wprowadzenia 

podatków ekologicznych są najbardziej dotkliwe. Należałoby zwrócić uwagę na 

jeszcze jedną możliwość przeznaczenia zgromadzonych dochodów budżetowych. 

Zakładając niezwiększenie sumarycznego obciążenia gospodarki podatkami 

pozwolą one na zmniejszenie obciążenia podatkami wpływającymi negatywnie na 

wzrost gospodarczy691. W konsekwencji nie dochodzi do powstania dodatkowego 

obciążenie fiskalnego dla podatników, co przynosi kolejną korzyść wynikającą ze 

stosowania podatków ekologicznych692.  

 

Przegląd wybranych podatków o charakterze ekologicznym w Polsce 

W dalszej części niniejszego opracowania rozważone zostaną podatki mające 

charakter ekologiczny, czyli wykazujące szeroko pojmowany związek z ochroną 

środowiska naturalnego. Prośrodowiskowe cechy podatków należących do 

polskiego systemu podatkowego mogą przejawiać się w ich poborze,  

w różnicowaniu stawek podatkowych, jak i we wprowadzaniu ulg i zwolnień 

podatkowych mających na celu motywowanie do zachowań ekologicznych.  

W rozumieniu definicji, jaką proponuje doktryna693 podatkami o charakterze 

ekologicznym są przede wszystkim: podatek akcyzowy, podatek od środków 

transportowych, podatek leśny oraz podatek rolny. Przedmiotem opodatkowania 

wymienionych powyżej podatków jest bowiem zjawisko lub rzecz wpływająca 

negatywnie na środowisko naturalne.  

W pierwszym z nich, czyli podatku akcyzowym, można odnaleźć wiele 

prośrodowiskowych przejawów. Podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym,  

co oznacza, że obciąża on konsumpcję określonych produktów,  

które ustawodawca uznaje za wyroby akcyzowe694. Zalicza się do nich: wyroby 

energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i susz 

tytoniowy określone w załączniku Nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym oraz 

wyroby gazowe będące wyrobami energetycznymi o kodach określonych  

w ustawie o podatku akcyzowym i pozostałe paliwa opałowe695. Ponadto 

wyrobami akcyzowymi są również samochody osobowe, o czym traktuje art. 100 

ustawy o podatku akcyzowym. Fakt, że część tych produktów wpływa negatywnie 

na środowisko naturalne może rzutować na ekologiczny charakter tego podatku. 

Poprzez stosowanie podatku akcyzowego względem produktów szkodliwych dla 

                                                           
691 M. Mazurek-Chwiejczak, Podatki ekologiczne, Acta Universitatis Lodziensis 2014, nr 299,  

s. 61. 
692 Ibidem. 
693 P.P. Małecki, Podatki ekologiczne w Polsce…, s. 80. 
694 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe…, s. 553. 
695 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2014, s. 572.  
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środowiska dochodzi do stymulacji, do działań przyjaznych środowisku w postaci 

ograniczenia ich używania. 

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, która stanowi dochód budżetu państwa, 

jest przede wszystkim produkcja wyrobów akcyzowych, ale też ich wprowadzenie 

do składu podatkowego czy też ich import696. Z uwagi na negatywną presję 

wywieraną na środowisko w związku z wymienionymi czynnościami będącymi 

przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym, zaliczenie tego podatku do 

bezpośrednich podatków ekologicznych wydaje się być w pełni uzasadnione.  

Kluczowym narzędziem służącym realizacji celów z zakresu ochrony 

środowiska jest również różnicowanie stawek podatkowym, o którym mowa  

w art. 283 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Stawki podatku akcyzowego 

powinny być bowiem kalkulowane w szczególności tak, aby zapewnić niższą cenę 

rynkową: benzyny bezołowiowej w stosunku do benzyny zawierającej ołów, 

olejów napędowego i opałowego o niższej zawartości siarki w stosunku do olejów 

o wyższej zawartości siarki, olejów napędowego i smarowego, wytwarzanych  

z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów zużytych,  

w stosunku do olejów wytwarzanych bez udziału tych komponentów oraz 

biopaliw opartych na wykorzystaniu biomasy, w szczególności roślin uprawnych, 

w stosunku do paliw pochodzących ze źródeł nieodnawialnych. Generalne 

wytyczne, o których mowa, znajdują odzwierciedlenie w konkretnych przepisach 

ustawy o podatku akcyzowym697. Należy zwrócić uwagę, iż wspomniane 

różnicowanie stawek jest uzależnione od realizacji celów ochrony środowiska lub 

jej braku, co pośrednio wpływa na różnice cenowe towarów. W konsekwencji, 

zgodnie z założeniami racjonalnego ustawodawcy, promowane są towary 

przyjazne środowisku. 

Do podatku akcyzowego, również celem zmniejszenia szkodliwości 

ekologicznej, wprowadzono szereg prośrodowiskowych zwolnień. Zwalnia się 

bowiem od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł 

energii, na podstawie stosownego dokumentu potwierdzającego umorzenie 

świadectwa pochodzenia energii. Wytworzenie energii ze źródeł szybko 

regenerujących nie wymaga spalania żadnego paliwa. W konsekwencji zakłady 

wykorzystujące energię przykładowo z wiatru, geotermii, biomasy, pływów 

morskich czy fal morskich uważa się za ekologicznie czyste, co potwierdza 

trafność wprowadzenia takiego zwolnienia. Należy jednak podkreślić, że nie jest 

ono bezwarunkowe, gdyż jego zastosowanie jest możliwe dopiero po otrzymaniu 

dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii698. 

                                                           
696 Ustawa o podatku akcyzowym wskazuje, co stanowi przedmiot opodatkowania akcyzą 

 (od art. 8 do 9c ustawy o podatku akcyzowym). 
697 Artykuł 89, 93-97, 99 oraz 105 ustawy o podatku akcyzowym. 
698 J. Matarewicz, Ustawa o podatku akcyzowym, Komentarz, Warszawa 2014, s. 223. 
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Ekologiczny charakter widoczny jest również w instytucji zwolnienia od akcyzy 

czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby 

węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy,  

w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów 

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności 

energetycznej. Kluczowym elementem tego zwolnienia jest wdrożenie 

stosownego systemu przestrzegającego zasady ochrony środowiska oraz warunki 

korzystania z jego zasobów, które wynikają z ustawy – Prawo ochrony 

środowiska699. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że zwalnia się od akcyzy czynności 

podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe 

przeznaczone do celów opałowych m.in. przez gospodarstwo domowe, o czym 

traktuje art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Biorąc pod uwagę 

wymogi ochrony środowiska, promowanie produktów węglowych, jest nie do 

przyjęcia. Obecny kształt tego zwolnienia może bowiem przynieść nieodwracalne 

i negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Autorka uznaje, iż wprowadzenie 

niższych stawek lub zwolnienia z akcyzy oleju opałowego dla gospodarstw 

domowych byłoby o wiele bardziej ekologiczne niż rozwiązanie zawarte  

w aktualnie obowiązujących stanie prawnym. W rezultacie, konieczna jest zmiana 

stawek akcyzy, aby powszechnie można było wprowadzać do swoich gospodarstw 

domowych ogrzewanie gazowe, olejowe czy elektryczne. Ponadto warto 

zastanowić się również nad kolejnymi prośrodowiskowymi zwolnieniami  

w zakresie podatku akcyzowego, np. wobec energii wytwarzanej z ogniw 

paliwowych. Ogniwo paliwowe charakteryzuje się bowiem niezwykle wysokim 

wskaźnikiem uzysku mocy z jednostkowej objętości paliwa, który osiągany jest 

bez emisji toksycznych składników spalin i przy bardzo wysokiej sprawności 

wykorzystania energii paliwa. Układy ogniw paliwowych mogłyby stać się 

ekologiczną konkurencją dla ropy naftowej i węgla. 

Drugim podatkiem o ekologicznym charakterze jest podatek od środków 

transportowych. Został on uregulowany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych700. Podmiotami podatku od środków 

transportowych są osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków 

transportowych, stanowiących przedmiot opodatkowania701. Należy podkreślić,  

że proekologiczny charakter podatku od środków transportowych ujawnia się 

                                                           
699 Ibidem, s. 252. 
700 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.  

Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), dalej: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 
701 Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych 

zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę 

fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu (art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).  
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przede wszystkim w różnicowaniu wysokości stawek podatkowych,  

które podlegają corocznej aktualizacji.  

 

Tabela 1. Maksymalne roczne stawki podatku od środków transportowych w 2016 r. 

 

Rodzaj środka 

transportowego 

 

Dopuszczalna masa 

całkowita pojazdu lub 

zespołu pojazdów/ 

liczba miejsc do siedzenia 

poza miejscem kierowcy 

 

Stawka 

 

 

Samochód ciężarowy 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie 

811,60 zł 

powyżej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie 

1.353,94 zł 

powyżej 9 ton do 12 ton 1.624,72 zł 

równa lub wyższa niż 12 ton 3.100,42 zł 

Ciągniki siodłowe i balastowe 

przystosowane do używania 

łącznie z naczepą lub 

przyczepą (dotyczy masy 

całkowitej zespołu pojazdów) 

Od 3,5 tony od 12 ton 1.895,48 zł 

Od 12 ton do 36 ton włącznie 2.396,41 zł 

Powyżej 36 ton 3.100,42 zł 

Przyczepy lub naczepy 

(dotyczy masy całkowitej 

zespołu pojazdów) 

od 7 ton do 12 ton 1.624,72 zł 

Od 12 ton do 36 ton włącznie 1.895,48 zł 

Powyżej 36 ton 2.396,41 zł 

 

 

Autobusy 

liczba miejsc do siedzenia 

poza miejscem kierowcy 

poniżej 22 miejsc 

 

1.918,50 zł 

liczba miejsc do siedzenia 

poza miejscem kierowcy 

równa lub większa niż 22 

miejsca 

 

2.425,51 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w obwieszczeniu Ministra Finansów 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 

w 2016 r.702. 

 

Prima facie widać, że stawki te są uzależnione od wielkości pojazdu, a więc 

pośrednio od zużycia paliwa. Warto zaakcentować występującą wówczas 

zależność, że im większy pojazd, tym wyższy podatek od środków 

transportowych. W rezultacie, faworyzowane są podmioty posiadające pojazdy 

wywierające mniej szkodliwe oddziaływanie na środowisko.  

Należy podkreślić również, że dnia 22 października 2015 r. zostało 

opublikowane w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów  

z 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

                                                           
702 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735). 
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obowiązujących w 2016 r.703, w którym określono minimalne stawki dla 

samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

niż 12 ton oraz ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. W konsekwencji, względem 

pojazdów ciężkich (mniej ekologicznych) obowiązują dodatkowe obostrzenia, nie 

pozwalające na ustalenie stawki na poziomie niższym niż wskazany w ww. 

obwieszczeniu. Co istotne, względem tych dwóch grup pojazdów wprowadzono 

również pomocnicze kryterium rozróżnienia w postaci liczby osi oraz rodzaju 

zawieszenia, co ma na celu pełniejsze obrazowanie ich wpływu na środowisko.  

Należy także zwrócić uwagę na ustawową kompetencję gminy do 

różnicowania wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów 

opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na 

środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Co istotne, 

wspomniane różnicowanie może zostać dokonane w przypadku stawek, dla 

których nie wprowadzono stawek minimalnych704. Wymienione przez 

ustawodawcę parametry są niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony 

środowiska i premiowania rozwiązań ekologicznych. Jest to jedynie wyliczenie 

przykładowe, o czym przesądza użyte sformułowanie „w szczególności”, 

jednakże wskazanie tych a nie innych wytycznych uwypukla ich doniosłość. 

Doszukując się innych ekologicznych przejawów w podatku od środków 

transportowych należy zwrócić uwagę również na przyznanie radzie gminy 

kompetencji do wprowadzenia zwolnień o charakterze przedmiotowym, o którym 

mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pomimo 

ustawowego ograniczenia zakresu wspomnianych zwolnień, mogą one 

obejmować swoim zasięgiem różnorodne rozwiązania przyjazne środowisku.  

Kolejnym podatkiem zaliczanym przez doktrynę705 do podatków 

ekologicznych jest podatek leśny, który reguluje ustawa z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym706. O zaliczeniu tego podatku do podatków 

ekologicznych stanowi m. in. fakt, iż lasy, definiowane jako grunty leśne 

sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, są zasobem 

środowiska przyrodniczego707. Ustawodawca przewiduje proekologiczne 

zwolnienia w podatku leśnym zarówno o charakterze przedmiotowym,  

jak i podmiotowym. Do pierwszej kategorii zalicza się zwolnienie lasów  

                                                           
703 Obwieszczenie Ministra Finansów z 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1029).  
704 P. Borszowski, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 209. 
705 P.P. Małecki, Podatki ekologiczne w Polsce…, s. 80. 
706 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 374), 

dalej: ,ustawa o podatku leśnym. 
707 P.P. Małecki, Podatki ekologiczne w Polsce…, s. 84. 
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z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasów wpisanych indywidualnie do rejestru 

zabytków oraz użytków ekologicznych. Natomiast zwolnienia podmiotowe 

obejmują: uczelnie, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte 

systemem oświaty, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej 

Akademii Nauk, zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, 

instytuty badawcze oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-

rozwojowego. Można zauważyć, że wymienione podmioty często zajmują się 

ochroną środowiska. Podobnie, jak w przypadku podatku od środków 

transportowych, radzie gminy przyznano kompetencję do wprowadzenia uchwałą 

innych zwolnień, w tym zwolnień mających na celu motywowanie do unikania 

zachowań niekorzystnie wpływających na środowisko lub w skłanianiu do 

zachowań prośrodowiskowych. Jak słusznie podkreśla się w literaturze 

przedmiotu, wprowadzanie zwolnień podatkowych na szczeblu lokalnym daje 

możliwość uwzględnienia uwarunkowań danego obszaru, przez co zwiększa 

efektywność osiągania zamierzonych celów (np. o charakterze ekologicznym)708. 

W konsekwencji instrumenty ekonomiczno-rynkowe wspomagają realizację 

zadań z zakresu ochrony środowiska. 

Analizując ekologiczne aspekty polskiego systemu podatkowego nie można 

pominąć rozwiązań zawartych w podatku rolnym. W pierwszej kolejności należy 

wskazać, że grunty rolne stanowią zasób środowiskowy wykorzystywany dla 

celów gospodarczych, co przesądza o zaliczeniu podatku rolnego do podatków 

ekologicznych709. W myśl art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym710, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane  

w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Proekologiczny wydźwięk tego podatku widoczny jest przede wszystkim  

w postaci ulgi inwestycyjnej, która przysługuje z tytułu wydatków poniesionych 

na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, 

hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących 

ochronie środowiska. Ponadto przysługuje ona również z tytułu wydatków 

poniesionych na zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych, 

urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania 

na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii711. Ulga ta polega na odliczeniu od 

podatku rolnego 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych, 

                                                           
708 A. Barczak, E. Kowalewska, Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, 

Warszawa 2015, s. 216. 
709 P.P. Małecki, Podatki ekologiczne w Polsce…, s. 85. 
710 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze 

zm.), dalej: ustawa o podatku rolnym. 
711 Ustawodawca wprowadza jednak jeden warunek - wydatki te nie mogły zostać sfinansowane 

w całości lub w części z udziałem środków publicznych. 
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jednak z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 

lat. W konsekwencji, ulga inwestycyjna stanowi narzędzie nakłaniające do 

racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz do stosowania technologii 

przyjaznych środowisku. Warto zwrócić uwagę również na katalog zwolnień  

w podatku rolnym, który obejmuje swoim zakresem zwolnienia przedmiotowe  

i podmiotowe. Ta druga grupa zwolnień została sformułowana analogicznie,  

jak w podatku leśnym, w związku z tym stanowi kolejny przejaw 

prośrodowiskowego charakteru podatku rolnego. Ponadto należy zaznaczyć,  

że również w przypadku tego podatku rada gminy może wprowadzić zwolnienia  

i ulgi przedmiotowe inne niż określone w ustawie, które mogą cechować walory 

ekologiczne.  

Wszystkie powyżej scharakteryzowane podatki, z wyjątkiem podatku 

akcyzowego, należą do grupy podatków lokalnych. Oznacza to, że stanowią one 

dochody własne gmin, co sprawia, że pełnią istotną rolę, jako źródło finansowania 

zadań jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska712. Nawiązując 

do powyższych rozważań, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden podatek,  

w którym zauważalne są pewne ekologiczne rozwiązania, tj. podatek od 

nieruchomości, który został uregulowany, podobnie jak podatek od środków 

transportowych, w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnione z tego 

podatku są bowiem grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną 

lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem,  

które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą 

bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody. Ponadto wspomniane 

zwolnienie dotyczy również użytków ekologicznych, gruntów zadrzewionych  

i zakrzewionych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Również w przypadku tego podatku rada gminy może różnicować wysokości 

stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, 

uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, 

rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.  

Pod względem ekologii kluczowe znaczenia ma ostatnia z wymienionych 

wytycznych. Analiza podatku od nieruchomości nasuwa stwierdzenie, że istnieją 

inne proekologiczne rozwiązania, które można by do niego wprowadzić. 

Przykładowo w Hiszpanii stosuje się obniżoną stawkę podatku od nieruchomości, 

jeśli właściciel zamontuje na niej urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła 

energii. Natomiast we Francji występują ulgi dla sektora budowlanego 

przyznawane w przypadku zrealizowania inwestycji polegającej na budowie 

energooszczędnych domów713.  

                                                           
712 A. Barczak, E. Kowalewska, Zadania samorządu terytorialnego…, s. 215. 
713 Materiał źródłowy strony internetowej: http://naturaprotectione.blogspot.com/2013/06/v-

behaviorurldefaultvmlo.html, dostęp: 9.12.2015 r. 

http://naturaprotectione.blogspot.com/2013/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://naturaprotectione.blogspot.com/2013/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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Warto podkreślić, iż nie są to jedyne przejawy prośrodowiskowego charakteru 

w polskim systemie podatkowym. Można zwrócić uwagę chociażby na nieliczne, 

ale pojawiające się w VAT preferencyjne stawki podatkowe w odniesieniu do 

usług mających na celu ochronę środowiska. Pewne rozwiązania prawne 

stymulujące ochronę środowiska zostały zwarte również w podatku dochodowym 

od osób fizycznych714, w którym przykładowo od dochodów stanowiących 

podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym odlicza się darowizny 

przeznaczone na cele związane z ekologią, ochroną zwierząt, ochroną środowiska 

przyrodniczego. W rezultacie można zaryzykować stwierdzenie, że praktycznie 

każdy z podatków w polskim systemie podatkowym zawiera, w mniejszym lub 

większym stopniu, pewne ekologiczne aspekty sprzyjające ochronie środowiska.  

 

Podsumowanie 

Mając na uwadze powyższe rozważania należy podkreślić, że w Polsce nie 

obowiązuje żadne obciążenie finansowe w postaci podatku, które zawierałoby  

w swojej nazwie zwrot „ekologiczny”. Natomiast do wielu podatków 

występujących w polskim systemie podatkowym wprowadzono rozwiązania 

wywierające korzystny wpływ na środowisko. W konsekwencji na tle polskiego 

porządku prawnego wyróżnia się podatki o charakterze ekologicznym, zamiast 

podatków ekologicznych w ścisłym tego słowa znaczeniu. Należy jednak zwrócić 

uwagę, iż dokonywano już kilku prób ich wprowadzenia. W 2005 r. został 

przygotowany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji projekt ustawy 

o podatku ekologicznym od samochodów, który miał zastąpić akcyzę. Jednak nie 

został zrealizowany, gdyż krytykowano go m. in. za brak premiowania pojazdów 

relatywnie przyjaznych środowisku pojazdów z napędem hybrydowym 

benzynowo-elektrycznym oraz z napędem na gaz. Ostatecznie projekt ustawy 

został odrzucony w pierwszym czytaniu. Ten pomysł powrócił w 2006 r., jednak 

tym razem również został odrzucony. W latach 2008 i 2009 ponownie prowadzono 

prace koncepcyjne zmierzające do wprowadzenia nowego rodzaju podatku 

bazującego na kryterium ekologicznym. Pomimo, iż projekt ten miał na celu 

pomoc polskiej branży motoryzacyjnej, z uwagi na liczne kontrowersje i opór 

społeczeństwa zaniechano przygotowywania zmian legislacyjnych w tym 

obszarze715. W rezultacie obecnie kwestia ta pozostaje nierozstrzygnięta  

i w dalszym ciągu podatek ekologiczny nie zastąpił akcyzy na samochody.  

Próbując udzielić odpowiedzi na pytanie, czy autorka dostrzega potrzebę 

wyodrębnienia podatków ekologicznych w ścisłym tego słowa znaczeniu, należy 

                                                           
714 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.  

Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). 
715 Materiał źródłowy strony internetowej: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-

/artykul/podatek-ekologiczny-nie-zastapi-akcyzy-na-samochody, dostęp: 9.12.2015 r. 
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zastanowić się w jaki sposób miałaby przebiegać ekologiczna reforma podatkowa 

i jakie są jej wady i zalety. Istota ekologicznej reformy podatkowej sprowadza się 

do przesunięcia ciężaru opodatkowania z pracy i kapitału na zwiększenie 

opodatkowania eksploatowanych zasobów naturalnych oraz emitowanych do 

środowiska zanieczyszczeń716. Reasumując, wraz z osiągnięciem poprawy stanu 

środowiska przede wszystkim poprzez zmniejszenie i bardziej racjonalne zużycie 

paliw, energii i materiałów oraz zasobów środowiska następuje zmniejszenie 

fiskalnych obciążeń dla pracodawców, co oznacza wzrost liczby miejsc pracy717. 

Ponadto niewątpliwą zaletą podatków ekologicznych są pełnione przez nie 

funkcje, które zostały już omówione (funkcja stymulująca oraz redystrybucyjna). 

Oczywiście, taka polityka ekologiczna nie jest rozwiązaniem bez wad.  

Jako przykład warto wskazać na fakt, iż stosowanie podatków ekologicznych  

w ścisłym tego słowa znaczeniu może prowadzić do pogorszenia sytuacji 

konkurencyjnej krajowych podmiotów gospodarczych na rynku 

międzynarodowym718. Z tego względu państwa wdrażające reformy podatkowe 

jednocześnie wprowadzają szereg instrumentów chroniących przed utratą 

konkurencyjności.  

Reasumując, stopniowe wprowadzanie ulg oraz innych preferencyjnych 

warunków o charakterze ekologicznym jest dobrym rozwiązaniem. Wdrażanie do 

istniejących już podatków rozwiązań ekologicznych jest korzystniejsze chociażby 

z uwagi na to, iż zarządzenie i administrowanie nimi generuje zdecydowanie 

mniejsze koszty administracyjne oraz jest mniej skomplikowane719. Co istotne,  

w krajach Unii Europejskiej rozwiązania dotyczące pośrednich podatków 

ekologicznych podlegają harmonizacji. W rezultacie instrumenty stosowane  

w polityce ekologicznej nie są w poszczególnych państwach tak zróżnicowane, 

jak ma to miejsce w przypadku podatków bezpośrednich, co oznacza mniejszy 

wpływ na konkurencyjność krajowych firm w ujęciu międzynarodowym720. 

Autorka uważa jednak, że katalog zwolnień w wielu przypadkach powinien zostać 

rozszerzony, aby efektywniej realizować cele ochrony środowiska.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
716 D. Burzyńska, Ekopodatki podstawą reformy systemu podatkowego, „Acta Universitatis 

Lodziensis” 2007, nr 208, s. 34. 
717 Ibidem.  
718 M. Mazurek-Chwiejczak, Podatki ekologiczne…, s. 63. 
719 Ibidem, s. 67. 
720 Ibidem. 
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ECOLOGICAL ASPECTS IN THE TAX SYSTEM OF POLAND 

 

Summary 

The paper discusses ecological taxes in polish fiscal system. The article is 

concerned with the identification and characterisation of taxes. Ecological aspects 

in the tax system of Poland were vividly analysed. Conception of Ecological Tax 

Reform is reduced to shift the burden of the tax from work and capital to increase 

severance tax and to increase taxation emitted into the environment pollution. The 

research method adopted in the article consisted in the analysis of the doctrine and 

normative material, which refer factually to the subject of this study. 
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