
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 września 2010 r.

o rezerwach strategicznych

(druk nr 979)

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Zwalnia się od podatku:

1) Skarb Państwa,
2) Narodowy Bank Polski,
3) jednostki budżetowe,
4) państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
4a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4b) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
5) przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez

organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie
porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej,

6) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

7) Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
8) (skreślony),
9) Agencję Rynku Rolnego,

10) fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

12) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz.
1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz.
875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118).

13) Agencję Nieruchomości Rolnych.
14) (uchylony).
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<15) Agencję Rezerw Materiałowych.>
2. (uchylony).

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O ZASADACH WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ

PRZYSŁUGUJĄCYCH SKARBOWI PAŃSTWA (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)

Art. 5a.
1. Państwowe osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw

Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami
aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości
niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji
długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na
podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub
spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość
w złotych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 jest
nieważna.

3. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 1, czynność prawna:
1) przedsiębiorstw państwowych, jeżeli na mocy przepisów odrębnych jest wymagane

zgłoszenie zamiaru jej dokonania organowi założycielskiemu,
2) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów

wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, jeżeli na mocy przepisów
odrębnych, postanowień statutu albo umowy spółki na jej dokonanie jest wymagana
zgoda walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników,

3) w zakresie rozporządzenia akcjami i obligacjami dopuszczonymi do obrotu na rynku
regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

4) dokonywana w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub układowym,
5) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego oraz

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - w zakresie rozporządzenia, powierzonymi tym
Agencjom na podstawie przepisów odrębnych, składnikami mienia Skarbu Państwa.

<6) Agencji Rezerw Materiałowych − w zakresie rezerw strategicznych.>
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USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (Dz. U. z 2005 r. Nr

145, poz. 1221, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego

państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają
obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub
odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

2. Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą:
1) w zakresie obronności państwa w szczególności:

a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace
naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,

b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i
sprzęt wojskowy,

[c) magazyny rezerw państwowych;]
<c) magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia

24 września 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);>
2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:

a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o
strategicznym znaczeniu dla państwa,

b) porty morskie i lotnicze,
c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące

wartości pieniężne w znacznych ilościach;
3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:

a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania
aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności
elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,

b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach
materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne,
odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub
wybuchowej,

c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i
śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których
zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;

4) w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:
a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,
b) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,
d) archiwa państwowe.



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3. Szczegółowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 2,
sporządzają: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie w stosunku do podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Umieszczenie w
wykazie określonego obszaru, obiektu lub urządzenia następuje w drodze decyzji
administracyjnej.

4. Wykazy, o których mowa w ust. 3, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych przesyłają do
właściwych terytorialnie wojewodów oraz bieżąco aktualizują.

5. Wojewodowie prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa. Ewidencja ma
charakter poufny.

6. Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może umieścić w ewidencji, o której
mowa w ust. 5, znajdujące się na terenie województwa obszary, obiekty i urządzenia
innych podmiotów niż określone w ust. 3.

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. O PODATKU OD CZYNNOŚCI

CYWILNOPRAWNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 i Nr 149, poz. 996)

Art. 8.
Zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych:

1) państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły
zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i
przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także
członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami
polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
pod warunkiem wzajemności;

2) (uchylony);
2a) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych

wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) (uchylony);
4) jednostki samorządu terytorialnego;
5) Skarb Państwa;
6) osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie,

motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu
niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu;
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7) (uchylony).
<8) Agencję Rezerw Materiałowych.>

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH

CIEKŁYCH (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady:

1) wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów;
2) wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek;
3) wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu

biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz określania i realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego;

4) przeprowadzania kontroli;
5) sporządzania sprawozdawczości i tryb przedkładania sprawozdań.

[2. Przepisów ustawy nie stosuje się do paliw ciekłych przeznaczonych na rezerwy
państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz
zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z 2004 r. Nr 42, poz.
386 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201).]

<2. Przepisów ustawy nie stosuje się do paliw ciekłych:
1) przeznaczonych lub pochodzących z rezerw strategicznych w rozumieniu

ustawy z dnia 24 września 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr ...,
poz. ...), podlegających wymianie albo sprzedaży ze względu na upływający
termin przydatności ich do użycia, którego przekroczenie może w szczególności
spowodować utratę parametrów jakościowych określonych w przepisach
odrębnych;

2) pochodzących z rezerw strategicznych podlegających udostępnieniu, sprzedaży
albo nieodpłatnemu przekazaniu, o których mowa odpowiednio w art. 18, 22 i
23 ustawy wymienionej w pkt 1.>
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USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. O ZAPASACH ROPY NAFTOWEJ, PRODUKTÓW

NAFTOWYCH I GAZU ZIEMNEGO ORAZ ZASADACH POSTĘPOWANIA W

SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO PAŃSTWA I

ZAKŁÓCEŃ NA RYNKU NAFTOWYM (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z 2008 r. Nr 157, poz.

976, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 532)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) bezpieczeństwo paliwowe państwa - stan umożliwiający bieżące pokrycie
zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową, produkty naftowe i gaz ziemny, w
określonej wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym prawidłowe
funkcjonowanie gospodarki;

2) produkty naftowe - produkty otrzymywane z ropy naftowej, w tym paliwa;
3) paliwa - paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe oraz gaz płynny (LPG);
4) paliwa ciekłe:

a) benzyny silnikowe i materiały pędne do silników lotniczych,
b) oleje napędowe do silników i materiały pędne do silników lotniczych na bazie

nafty oraz oleje napędowe pozostałe,
c) ciężkie oleje opałowe;

5) biopaliwa ciekłe - biopaliwa ciekłe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. a i b ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217);

6) gaz płynny (LPG) - skroplone lekkie węglowodory: propan, butan lub ich
mieszaninę, wykorzystywane jako paliwo napędowe lub do innych celów
energetycznych;

7) gaz ziemny - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, we wszystkich
stadiach skupienia, w tym skroplony gaz ziemny (LNG) i sprężony gaz ziemny
(CNG);

8) produkcja paliw - wytwarzanie paliw w procesie przerobu ropy naftowej, a także
przetwarzanie paliw poprzez procesy mieszania komponentów, w wyniku których
powstaje co najmniej jedno z paliw albo wzrasta całkowita ilość jednego z nich;

9) nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie ropy naftowej, produktów
naftowych lub gazu ziemnego z terytorium innego państwa członkowskiego
Wspólnoty Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym;

10) dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczenie ropy naftowej, produktów
naftowych lub gazu ziemnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium
innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, w rozumieniu przepisów o
podatku akcyzowym;

11) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Wspólnoty Europejskiej;
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12) import - import ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego w
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

13) eksport - eksport ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego w
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

14) przywóz - sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ropy naftowej,
produktów naftowych lub gazu ziemnego w ramach nabycia
wewnątrzwspólnotowego lub importu;

15) wywóz - wywóz ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub
eksportu;

16) zapasy handlowe - zapasy utrzymywane przez przedsiębiorców zajmujących się
produkcją paliw oraz przywozem ropy naftowej lub paliw, stanowiące nadwyżkę nad
zapasami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;

17) średnie dzienne wewnętrzne zużycie ropy naftowej i produktów naftowych -
wprowadzone na rynek krajowy, w poprzednim roku kalendarzowym i ustalone na
podstawie danych statystycznych, średnie dzienne ilości:

a) ropy naftowej sprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
przywozu,

b) produktów naftowych:
– sprowadzonych w ramach przywozu,
[– wprowadzonych na rynek krajowy z rezerw gospodarczych w rozumieniu

ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2003 r. Nr
24, poz. 197, z późn. zm.) oraz z zapasów, o których mowa w art. 3 ust. 1, a
także zapasów handlowych]

<– wprowadzonych na rynek krajowy z rezerw strategicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 24 września 2010 r. o rezerwach strategicznych
(Dz. U. Nr ..., poz. ...) oraz z zapasów, o których mowa w art. 3 ust. 1, a
także zapasów handlowych,>

– pomniejszone o ilości:
a) ropy naftowej i produktów naftowych wywiezionych z terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ropy naftowej i produktów naftowych przeznaczonych na uzupełnienie

zapasów, o których mowa w art. 3 ust. 1, obniżonych na podstawie art. 33
lub 34,

c) paliw przeznaczonych do bunkrowania statków morskich odbywających
rejsy dalekomorskie,

d) biokomponentów wykorzystanych do produkcji biopaliw ciekłych w
wielkości przekraczającej ich maksymalny udział w paliwach ciekłych,
określony w przepisach art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169,
poz. 1200);

18) producent - przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania lub przetwarzania paliw;
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19) handlowiec - przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
przywozu ropy naftowej lub paliw;

20) pierwszy rok wykonywania działalności gospodarczej - rok kalendarzowy, w którym
przedsiębiorca rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania, przetwarzania lub przywozu paliw, lub w zakresie przywozu ropy
naftowej lub paliw, lub przywozu gazu ziemnego, po uzyskaniu niezbędnych
koncesji lub pozwoleń;

21) interwencyjne uwolnienie zapasów - obniżenie ilości zapasów, o których mowa w
art. 3 ust. 2 pkt 1, na zasadach określonych w ustawie;

22) odbiorca - odbiorcę, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

23) instalacja magazynowa - instalację, o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

24) system gazowy - sieci gazowe wraz z przyłączonymi do nich urządzeniami i
instalacjami współpracującymi z siecią oraz inne urządzenia, a także instalacje
znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez które gaz ziemny jest
wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozprowadzany po tym
terytorium;

25) operator systemu gazowego - operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora
systemu dystrybucyjnego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych;

26) operator systemu przesyłowego gazowego - przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się przesyłaniem gazu ziemnego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie przesyłowym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną
rozbudowę sieci przesyłowej gazowej, w tym połączeń z innymi systemami
gazowymi;

27) operator systemu dystrybucyjnego gazowego - przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się dystrybucją gazu ziemnego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną
rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazowej, w tym połączeń z innymi systemami
gazowymi;

28) operator systemu połączonego gazowego - przedsiębiorstwo energetyczne
zarządzające systemami połączonymi gazowymi, w tym systemem przesyłowym i
dystrybucyjnym, albo systemem przesyłowym gazowym, dystrybucyjnym gazowym,
magazynowania lub skraplania gazu ziemnego;

29) odbiorca gazu ziemnego w gospodarstwie domowym - odbiorcę dokonującego
zakupu gazu ziemnego na własny użytek w celu jego zużycia w gospodarstwie
domowym.

Art. 3.
1. W celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty

naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz
wypełniania zobowiązań międzynarodowych, tworzy się zapasy ropy naftowej i
produktów naftowych, zwane dalej "zapasami interwencyjnymi".
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2. Zapasy interwencyjne obejmują zapasy:
1) obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, zwane dalej "zapasami obowiązkowymi ropy

naftowej lub paliw", tworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców;
[2) państwowe ropy naftowej i produktów naftowych, zwane dalej "zapasami

państwowymi ropy naftowej i produktów naftowych", tworzone przez ministra
właściwego do spraw gospodarki i utrzymywane przez Agencję Rezerw
Materiałowych.]

<2) państwowe ropy naftowej i produktów naftowych, zwane dalej „zapasami
państwowymi ropy naftowej i produktów naftowych”, tworzone przez ministra
właściwego do spraw gospodarki i utrzymywane przez Agencję Rezerw
Materiałowych, zwaną dalej „Agencją”.>

3. Zapasy interwencyjne powinny zaspokajać zapotrzebowanie na ropę naftową i produkty
naftowe w ilości odpowiadającej co najmniej:

1) 90-dniowemu średniemu dziennemu zużyciu wewnętrznemu ropy naftowej i
produktów naftowych, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG),

2) 30-dniowemu średniemu dziennemu zużyciu wewnętrznemu gazu płynnego (LPG)
- z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zapasy interwencyjne powiększa się o rezerwę na poczet zapasów niedostępnych z
przyczyn technicznych oraz ubytków podczas przemieszczania zapasów
interwencyjnych; rezerwa ta wynosi 10 % tworzonych i utrzymywanych zapasów
interwencyjnych.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
wykaz surowców oraz produktów naftowych:

1) uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych,
2) w których tworzy się zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw

- biorąc pod uwagę obowiązujące klasyfikacje towarów oraz zobowiązania
międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Paliwa, z których są tworzone zapasy interwencyjne, powinny spełniać wymagania
jakościowe określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw.

7. Dopuszcza się utrzymywanie, w ramach zapasów interwencyjnych, zapasów benzyny
silnikowej, gazu płynnego (LPG) oraz olejów napędowych niespełniających wymagań w
zakresie prężności par i temperatury zablokowania zimnego filtra dla poszczególnych
okresów roku, określonych w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw.

8. Utrzymywane, w ramach zapasów interwencyjnych, paliwa, o których mowa w ust. 7,
mogą być wprowadzone do obrotu, w celu ich wymiany, pod warunkiem, że w chwili ich
wprowadzenia do obrotu będą spełniały wymagania jakościowe dla poszczególnych
okresów roku określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw.
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Art. 19.
1. Zapasy państwowe ropy naftowej i produktów naftowych nie mogą być mniejsze niż 14-

dniowe średnie dzienne wewnętrzne zużycie ropy naftowej i produktów naftowych.
2. Zapasy państwowe produktów naftowych mogą być utrzymywane w postaci:

1) produktów gotowych;
2) półproduktów rafinacji ropy naftowej;
3) ropy naftowej.

[3. Agencja Rezerw Materiałowych corocznie określa wielkość i strukturę zapasów
państwowych w projekcie planu rzeczowo-finansowego Agencji Rezerw Materiałowych,
uwzględniając wymagania określone w ust. 1 i biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczących minimalnego poziomu posiadanych zapasów.

4. Projekt planu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 3, Agencja Rezerw
Materiałowych przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku.]

Art. 20.
1. Zapasy państwowe ropy naftowej i produktów naftowych są finansowane ze środków

budżetu państwa oraz wpływów Agencji Rezerw Materiałowych.
2. Środki i wpływy, o których mowa w ust. 1, Agencja Rezerw Materiałowych przeznacza

na pokrycie:
1) przyrostu i zmiany struktury zapasów państwowych, stosownie do wielkości i

struktury wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w
poprzednim roku kalendarzowym;

2) kosztów:
a) utrzymywania i magazynowania zapasów państwowych ropy naftowej i

produktów naftowych,
b) wymiany zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych,
c) odtwarzania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w

przypadku ich obniżenia, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lub art. 34 pkt 2
lit. a.

[3. Środki finansowe uzyskane z obrotu zapasami państwowymi ropy naftowej i produktów
naftowych przeznacza się na działalność Agencji Rezerw Materiałowych związaną z
gospodarowaniem tymi zapasami w kolejnych latach.]

<3. Środki finansowe uzyskane z obrotu zapasami państwowymi ropy naftowej i
produktów naftowych przeznacza się na działalność Agencji związaną z
gospodarowaniem tymi zapasami.>

[4. Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest
Agencja Rezerw Materiałowych.]
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Art. 29.
[1. Agencja Rezerw Materiałowych jest uprawniona do przeprowadzania kontroli u

producentów, handlowców i przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania, a
także u przedsiębiorców, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów
obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, oraz u przedsiębiorców, którym zlecono
utrzymywanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych.]

<1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole u producentów, handlowców i
przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania, a także u przedsiębiorców,
którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej
lub paliw, oraz u przedsiębiorców, którym zlecono utrzymywanie zapasów
państwowych ropy naftowej i produktów naftowych.>

2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy Agencji Rezerw Materiałowych po okazaniu
legitymacji służbowej oraz po doręczeniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego
upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej pracownika

organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli;
2) oznaczenie kontrolowanego;
3) określenie zakresu kontroli;
4) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
5) wskazanie podstawy prawnej kontroli;
6) oznaczenie organu kontroli;
7) określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia;
8) podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska

służbowego;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu:
1) prawidłowości ustalenia wielkości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

na dany rok kalendarzowy;
2) zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym zapasów interwencyjnych;
3) jakości paliw stanowiących zapasy interwencyjne;
4) wykonywania postanowień umowy o magazynowanie oraz umów, o których mowa

w art. 11 ust. 1 i w art. 21;
5) zgodności stanu zapasów handlowych z danymi, dotyczącymi tych zapasów

przedłożonymi w trybie art. 22, w dniu przekazania tego sprawozdania.
5. Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo:

1) wejścia na teren nieruchomości i do obiektów producentów, handlowców,
przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania oraz przedsiębiorców, którym
zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub
paliw;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, a także żądania okazania dokumentów
dotyczących produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw za rok, w którym jest
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przeprowadzana kontrola, i rok poprzedni, umożliwiających weryfikację
poprawności wyliczenia poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,
do których tworzenia i utrzymywania w danym roku jest obowiązany producent i
handlowiec;

3) wglądu do dokumentów potwierdzających jakość paliw;
4) pobierania próbek paliw na zasadach określonych w przepisach o systemie

monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
6. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego

upoważnionej.
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół dokonanych czynności, który

powinien ponadto zawierać wnioski oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do
jego treści, przy czym termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od
dnia doręczenia protokołu.

8. W przypadku odmowy podpisania przez kontrolowanego protokołu z kontroli,
kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu
nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego i realizacji ustaleń
kontroli.

9. Agencja Rezerw Materiałowych może wezwać producenta, handlowca, przedsiębiorcę
świadczącego usługi magazynowania lub przedsiębiorcę, któremu zlecono tworzenie i
utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do usunięcia uchybień
określonych w protokole z kontroli, wskazując termin do usunięcia tych uchybień.

UWAGA: użyte w art. 10 ust. 3, w art. 11 ust. 7–9, w art. 13 ust. 2 i 4, w art. 14 ust. 3 i 4, w
art. 15 ust. 1, w art. 16 ust. 4, 5 i 7, w art. 17 ust. 1 i 2, w art. 21, w art. 22 ust. 1 i
3, w art. 23 ust. 1–3, w art. 29 ust. 9, w art. 38 ust. 1 i 2 oraz w art. 64 ust. 1 pkt
2 i ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „Agencja Rezerw Materiałowych”
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes
Agencji”;

użyte w art. 20 ust. 1 i 2 oraz w art. 29 ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy
„Agencja Rezerw Materiałowych” zastępuje się użytym w odpowiednich
przypadkach wyrazem „Agencja”.


