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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 

i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 618) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem większości zmian wprowadzanych przez opiniowaną ustawę jest realizacja 

zobowiązań nałożonych na RP przez prawo Unii Europejskiej. Jak wskazano w uzasadnieniu 

projektu ustawy, potrzeba nowelizacji ustawy 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 wynika 

z konieczności implementacji dyrektywy 2009/119/WE. Projektodawcy twierdzą, że przyjęte 

w celu implementacji tej dyrektywy rozwiązania mają poprawić konkurencyjność polskiego 

sektora naftowego poprzez zmianę podziału obciążeń związanych z funkcjonowaniem 

systemu zapasów. Koszt funkcjonowania systemu nadal będzie obciążał podmioty sektora 

naftowego, jednak większą niż obecnie część obciążeń związanych z organizacją systemu 

(utrzymywaniem i bieżącym zarządzaniem zapasami interwencyjnymi) przejmie organ 

publiczny – Agencja Rezerw Materiałowych. 

Projektodawcy zaznaczają ponadto, że rozwiązania wprowadzane ustawą oparte są na 

dotychczasowych doświadczeniach i obserwacjach związanych ze stosowaniem ustawy 

o zapasach, przez co wpisują się w przyjętą w tej ustawie logikę oraz podejście do systemu 

zapasów i zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego. W założeniu mają one również 

odpowiadać specyfice polskiego sektora naftowego. 

Przewidziane w ustawie zmiany w systemie zapasów interwencyjnych (obecnie 

regulowanym ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
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zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym) dotyczą: 

1) sposobu obliczania ilości zapasów interwencyjnych i struktury produktowej zapasów 

interwencyjnych; 

2) dostępności zapasów interwencyjnych; 

3) nałożenia na Agencję Rezerw Materiałowych obowiązku tworzenia i utrzymywania 

zapasów agencyjnych i wprowadzenia w ramach zapasów agencyjnych możliwości 

utworzenia zapasów specjalnych; 

4) rejestru systemu zapasów interwencyjnych i dodatkowych obowiązków 

sprawozdawczych m.in. w zakresie: 

a) przekazywania Komisji Europejskiej odpisów rejestrów zapasów, 

b) przekazywania Komisji Europejskiej rocznych raportów na temat dostępności 

zapasów. 

W zakresie sposobu obliczania wymaganej ilości zapasów implementacja postanowień 

dyrektyw 2009/119/WE polega przede wszystkim na zmianie sposobu obliczania minimalnej 

ilości wymaganych zapasów interwencyjnych poprzez zastąpienie zużycia wewnętrznego 

ropy naftowej i produktów naftowych przywozem netto ropy naftowej i produktów 

naftowych wyrażonym w ekwiwalencie ropy naftowej jako podstawy służącej do obliczenia 

wymaganej ilości zapasów interwencyjnych. 

Ustawa, regulując kwestię dostępności zapasów interwencyjnych, przekształca system 

zapasów interwencyjnych z systemu państwowo-przemysłowego w system agencyjno-

przemysłowy. Poprawie dostępności mają służyć uregulowania dotyczące statusu 

własnościowego i finansowego zapasów lub ich właścicieli. Ponadto ustawa definiuje pojęcie 

dostępności fizycznej oraz wskazuje, na czym polega dyspozycyjność zapasów. Ustawa 

określa także wymagania dla magazynów, w których utrzymywane będą zapasy 

interwencyjne. 

Ustawa tworzy nową kategorię zapasów (tzw. zapasów agencyjnych) tworzonych 

i utrzymywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM), a finansowanych przez 

przedsiębiorców poprzez opłatę zapasową, której wysokość ustala się na podstawie 

stosownego (w zależności od tego, czy chodzi o LPG czy inne paliwa) wzoru. Ponadto 

przyznaje Prezesowi ARM możliwość zlecania określonym przedsiębiorcom tworzenia 

i utrzymywania zapasów agencyjnych oraz określa, że zapasy te, jeśli są utworzone 
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i utrzymywane przez ARM, stanowią majątek Skarbu Państwa, chyba że z określonej umowy 

wynika, że zapasy te stanowią majątek przyjmującego zlecenie. Ustawa wprowadza także 

w ramach zapasów agencyjnych kategorię tzw. zapasów specjalnych. Utworzenie zapasów 

specjalnych jest fakultatywne (może nastąpić w drodze decyzji ministra właściwego do spraw 

gospodarki w celu podwyższenia bezpieczeństwa paliwowego państwa). 

W ustawie zamieszczono też przepisy, które przewidują obowiązek utworzenia rejestru 

systemu zapasów interwencyjnych (zastępującego dotychczasowy rejestr producentów 

i handlowców). Rejestr ten prowadzony będzie przez Prezesa ARM w systemie 

informatycznym. Będzie się składał z trzech części: rejestru producentów i handlowców, 

rejestru zapasów interwencyjnych i rejestru zapasów specjalnych, przy czym rejestr zapasów 

specjalnych – zawierający informacje na temat wszystkich zapasów specjalnych na 

terytorium RP bez względu na to, na rzecz którego państwa członkowskiego są utrzymywane 

– prowadzi się jedynie w przypadku, gdy zapasy takie są utrzymywane na terytorium RP. 

Ponadto ustawa wprowadza przepisy, zgodnie z którymi Prezes ARM będzie przesyłał 

Komisji Europejskiej skrócony odpis rejestru zapasów interwencyjnych zawierający 

wskazanie ilość i postaci, w których są one utrzymywane – według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku kalendarzowego – oraz, na wniosek Komisji Europejskiej, pełny odpis 

rejestru zapasów interwencyjnych lub rejestru zapasów specjalnych (w terminie 15 dni od 

dnia otrzymania wniosku). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, 

który w zakresie art. 3 ust. 12 i 13 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., oraz art. 1 pkt 

18, który w zakresie art. 21b ust. 12, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Został on skierowany do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do 

spraw energetyki i surowców energetycznych. W trakcie pierwszego czytania m.in.: 

1) zmieniono definicję dostępności fizycznej (art. 1 pkt 2 lit. g, art. 3 ust. 12); 

2) zróżnicowano okres, przez który parametry techniczne magazynów oraz parametry 

techniczne związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych i transportowych 

muszą odpowiadać wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej (art. 1 pkt 2 lit. g, art. 

3 ust. 12); 
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3) w art. 1 w pkt 11 do art. 11 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 

i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym dodano ust. 6a, który zawiera część 

regulacji (przypadek, w którym zapasy ropy naftowej lub paliw utrzymywane są zgodnie 

z ust. 4, a umowa dotyczącą przerobu ropy zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą 

wykonującym działalność gospodarczą w zakresie magazynowania ropy naftowej, 

a przedsiębiorcą wytwarzającym paliwa poprzez przerób ropy naftowej) ujętej 

w rządowym projekcie w ust. 4 dodawanym przez art. 1 pkt 11 lit. b; 

4) do art. 11a dodawanego przez art. 1 pkt 12 ustawy dodano trzy ustępy – w jednym 

określono, kiedy Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości okres w jakim usługa 

tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw może być 

świadczona oraz określa termin, w którym producenci i handlowcy mogą składać 

deklaracje, o których mowa w ust. 2, zaś w dwóch pozostałych wskazano terminy, 

w których Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości listę producentów 

i handlowców, wśród których rozdysponował ilość zapasów ropy naftowej lub paliw 

podaną w ogłoszeniu i zawiera z producentami i handlowcami, wśród których 

rozdysponował ilość zapasów ropy naftowej lub paliw podaną w ogłoszeniu, umowy 

o świadczenie przez Agencję usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych 

ropy naftowej lub paliw; 

5) w art. 14 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym zmienianym przez art. 1 pkt 14 ustawy nadano nowe 

brzmienie ust. 1. Ponadto dodano ust. 1a i 1b dotyczące czynności Prezesa Agencji 

związanych z wpisem przedsiębiorców do rejestru systemu zapasów interwencyjnych; 

6) w art. 1 pkt 15 określono charakter wpisu do rejestru; 

7) w art. 1 pkt 16 określono obowiązki producenta i handlowca, którzy zostali wykreśleni 

z rejestru na ich wniosek złożony na podstawie ust. 2 pkt 2, a następnie ponownie 

podjęli działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub przywozu paliw w okresie 

12 miesięcy od dnia wykreślenia wpisu z rejestru; 

8) w art. 1 pkt 36 rozszerzono katalog zachowań skutkujących nałożeniem kary pieniężnej; 

9) w art. 2 ustawy wprowadzono zmiany do ustawy – Prawo energetyczne związane 

z wytwarzaniem i magazynowaniem paliw ciekłych oraz obrotem nimi z zagranicą. 

Uregulowano m.in. kwestie dotyczące udzielania i cofania koncesji na wytwarzanie 
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paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz ustanawiania 

odpowiednich zabezpieczeń majątkowych przez podmioty wnioskujące o udzielenie 

koncesji; 

10) w art. 5 dodano przepisy przejściowe związane m.in. z wykonywaniem działalności 

polegającej na wytwarzaniu paliw ciekłych na podstawie koncesji wydanych przed 

wejściem w życie ustawy; 

11)  w art. 18 postanowiono, że obwieszczenie, o którym mowa w art. 4 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wyda minister właściwy do 

spraw gospodarki w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

W trakcie II czytania zgłoszono 16 poprawek, które: 

1) w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym polegały m.in. na: 

a) wprowadzeniu zmiany językowego brzmienia przepisu określającego składniki 

rejestru systemu zapasów interwencyjnych; 

b) zmianie zakresu przepisów odpowiednio stosowanych do umów o wykonanie 

zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych, z wyjątkiem 

zapasów specjalnych, w ilości nieprzekraczającej 20% zapasów agencyjnych, 

z przedsiębiorcami, którzy posiadają tytuł prawny do magazynów spełniających 

wymagania określone w art. 3 ust. 12 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; 

c) zróżnicowaniu wysokości kar pieniężnych w zależności od tego, czy niespełnianie 

przez daną instalację magazynową lub magazyn wymagań, o których mowa 

w art. 3 ust. 12 i 13, dotyczy magazynowanych zapasów interwencyjnych paliw, 

czy magazynowanych zapasów interwencyjnych ropy naftowej; 

2) w ustawie – Prawo energetyczne polegały m.in. na: 

a) przyznaniu Prezesowi URE uprawnienia do kontrolowania i nakładania kar na 

przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi 

z zagranicą, bez wymaganej koncesji; 

b) wyłączono gaz płynny (LPG) z przepisu ustanawiającego obowiązek złożenia 

zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 złotych w związku 
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z udzieleniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą; 

c) dodaniu przepisu (art. 43a) określającego, że działalność gospodarcza w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i może być 

prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi 

posiadającymi wymagane koncesje; 

d) zmianie dodawanego nowelą przepisu, zgodnie z którym karze pieniężnej podlega 

ten, kto prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganej koncesji. Po zmianie 

karze będzie podlegał tylko ten, kto bez wymaganej koncesji prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu 

paliwami ciekłymi z zagranicą; 

e) zmianie przepisów przejściowych związanych m.in. z wykonywaniem działalności 

polegającej na wytwarzaniu paliw ciekłych na podstawie koncesji wydanych przed 

wejściem w życie ustawy. Dodano tu np. przepis, zgodnie z którym Prezes URE 

wydaje decyzję w sprawie udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi 

z zagranicą na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 opiniowanej 

ustawy, w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia wniosku; 

f) zmianie przepisu o wejściu w życie. Określono, że art. 1 pkt 2 w zakresie art. 3 ust. 

12 i 13 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., zaś art. 1 pkt 18 w zakresie 

art. 21b ust. 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Wszystkie poprawki zgłoszone podczas II czytania zostały przyjęte w czasie III czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 2 lit. g. ust. 12 i 13 – ustawodawca określa w ust. 12, że zapasy interwencyjne 

utrzymuje się w magazynach, których parametry techniczne (a także parametry 

techniczne związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych i transportowych) 

umożliwiają interwencyjne uwolnienie całości zapasów interwencyjnych 

zmagazynowanych w danym magazynie, w tym wytłoczenie tych zapasów, w okresie 

90 dni. Przepis ten, zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy, ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. 

Regulacja przewidziana w ust. 12 ma stanowić definicję dostępności fizycznej, przy 

czym zauważyć należy, że o dostępności fizycznej jest mowa w wielu innych przepisach 

ustawy, których termin wejścia w życie jest inny (krótszy) niż art. 3 ust. 12. Odesłanie 
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do dostępności fizycznej następuje w ustawie albo przez użycie odpowiednio 

odmienionego wyrażenia „dostępność fizyczna” (np. w ust. 5 dodawanym do art. 9 

ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 

na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „ustawa o zapasach”) albo 

przez zastosowanie przepisu bezpośrednio odsyłającego do ust. 12 (np. w ust. 3 art. 21d 

dodawanego do ustawy o zapasach). Tym samym, przyjmując, że intencją prawodawcy 

było określenie, że wszystkie przepisy dotyczące dostępności fizycznej powinny wejść 

w życie w tym samym – późniejszym niż cała ustawa – czasie, proponuje się przyjęcie 

poprawki, która przesunie termin wejścia w życie pozostałych, względem art. 3 ust. 12 

ustawy o zapasach, przepisów, w których jest mowa o dostępności fizycznej. 

   Trzeba przy tym odnotować, że nie wszędzie zmiana terminu wejścia w życie 

danego przepisu związanego z dostępnością fizyczną jest możliwa, ponieważ czasami 

regulacja przyjęta w przepisie wymaga wejścia w życie w terminie takim, jak cała 

ustawa. W odniesieniu do takich przypadków zaproponowano w poprawce stosowne 

przepisy przejściowe. Ponadto, konsekwencją powyższej uwagi będzie skreślenie art. 8 

ustawy, który jest zbędnym przepisem przejściowym statuującym ten sam obowiązek, 

który wyrażono w art. 3 ust. 12 ustawy o zapasach (zwłaszcza biorąc pod uwagę 

wydłużony w stosunku do całej ustawy termin wejścia w życie art. 3 ust. 12 ustawy 

o zapasach). 

   Artykuł 3 ust. 13 ustawy o zapasach reguluje przypadek dotyczący dostępności 

fizycznej w specyficznym przypadku, a mianowicie występującym w sytuacji 

bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej, o którym mowa w ustawie – Prawo 

geologiczne i górnicze. Przepis ten różnicuje obowiązek odpowiadania określonych 

parametrów wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej w zależności od dat 

wskazanych w tym przepisie, przy czym, ponieważ jego termin wejścia w życie – 

podobnie jak ust. 12 – ustanowiono na 1 stycznia 2018 r., pierwszy okres dotyczy czasu 

między 1 stycznia 2018 r. i 31 grudnia 2023 r. (odpowiadanie przez parametry 

wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej przez 150 dni), a drugi od 1 stycznia 

2024 r. Jak można zauważyć podczas interpretacji art. 3 ust. 12 i 13, okres 90 dni jest 

rozwiązaniem docelowym (ponadto takim samym dla bezzbiornikowego 

magazynowania ropy naftowej, jak i dla każdego innego magazynowania 

przewidzianego przez ustawę o zapasach), a okres 150 dni okresem przejściowym. 
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Z tego względu, ust. 13 należy uznać za przepis epizodyczny, który powinien znaleźć się 

w opiniowanej ustawie po przepisach zmieniających, tuż przez przepisami 

przejściowymi i dostosowującymi. Mając powyższe na uwadze, proponuje się przyjęcie 

poprawki, która umieści przepis epizodyczny we właściwym miejscu struktury aktu. 

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie skorygowanie wszelkich odesłań do art. 3 

ust. 13. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 2 w lit. g: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „9–13” zastępuje się wyrazami „9–12”, 

– skreśla się ust. 13, 

b) w pkt 36: 

– w lit. a w tiret drugim, w pkt 2a skreśla się wyrazy „i 13”, 

– w lit. c, w ust. 2b skreśla się wyrazy „i 13”; 

2) dodaje się art. 4a–4d w brzmieniu: 

„Art. 4a. W przypadku bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, 

poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238), do dnia 31 grudnia 2023 r. parametry techniczne 

magazynów oraz parametry techniczne związanych z tymi magazynami systemów 

przesyłowych i transportowych odpowiadają wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej 

w okresie 150 dni. 

Art. 4b. Do dnia 31 grudnia 2017 r. zakres kontroli, o której mowa w art. 11 ust. 8a 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmuje 

sprawdzenie spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 3 

ust. 10–11. 

Art. 4c. Do dnia 31 grudnia 2017 r. w przypadku wydania decyzji, o której mowa 

w art. 21e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na 

okres dłuższy niż rok kalendarzowy minister właściwy do spraw gospodarki za rok, w którym 

zapasy agencyjne posiadają status zapasów specjalnych przez okres krótszy niż pełny rok 

kalendarzowy, sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie roczne obejmujące 

analizę środków podjętych dla zapewnienia i zweryfikowania dyspozycyjności zapasów 

interwencyjnych oraz dokumentuje rozwiązania zastosowane dla zapewnienia kontroli tych 
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zapasów w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach ropy naftowej – do dnia 31 stycznia 

roku kalendarzowego, którego sprawozdanie to dotyczy. 

Art. 4d. 1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. kontrola, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie art. 29 ust. 4 pkt 

2a i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, polega na: 

1) sprawdzeniu spełnienia wymagań, określonych w art. 3 ust. 10–11 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

2) wykonywania postanowień umowy o magazynowanie oraz umów, o których mowa 

w art. 11 ust. 1 i w art. 21d ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.”; 

3) skreśla się art. 8; 

4) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. Do dnia 31 grudnia 2017 r. procedury, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przedsiębiorcy świadczący 

usługi magazynowania lub przesyłu zapasów interwencyjnych oraz przedsiębiorcy, którym 

zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów interwencyjnych, przekazują ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki w terminie 2 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy, 

o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz w art. 21d ust. 1, z tym że po raz pierwszy, 

licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekazują je w terminie 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

5) w art. 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  art. 1 pkt 2 w zakresie art. 3 ust. 12, art. 1 pkt 8 w zakresie art. 9 ust. 5, art. 1 pkt 11 lit. 

d tiret drugie w zakresie pkt 3, art. 1 pkt 12 w zakresie art. 11a ust. 9 pkt 3, art. 1 pkt 18 

w zakresie art. 21d ust. 2–4, art. 1 pkt 36 lit. a tiret drugie, art. 1 pkt 36 lit. c w zakresie 

art. 63 ust. 2b, i art. 4a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;”; 

 

2) art. 1 pkt 3, art. 4 pkt 2 – w przepisie tym jest mowa o gęstości produktów naftowych 

służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, 

stosowanych w danym roku kalendarzowym, natomiast w art. 7 ust. 5b (dodawanym 

przez art. 1 pkt 6 lit. d noweli), który odsyła do art. 4 pkt 2 ustawy o zapasach jest mowa 

o ciężarze właściwym. Przyjmując, że intencją prawodawcy było jednolite 
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posługiwanie się określeniem „ciężar właściwy”, proponuje się przyjęcie stosownej 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 3, w art. 4 w pkt 2 wyraz „gęstość” zastępuje się wyrazem „ciężar właściwy”; 

 

3) art. 1 pkt 4 lit. b, ust. 3f – w przepisie tym zawarta została regulacja, która powtarza 

treść definicji legalnej „produkcji paliw”, określonej w art. 2 pkt 8 ustawy o zapasach 

(brzmienie tego punktu jest zmieniane przez art. 1 pkt 1 lit. g noweli). W związku z tym 

proponuje się przyjęcie poprawki, która usunie zbędny przepis. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 w lit. b: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 3a–3l” zastępuje się wyrazami „ust. 3a–3k”, 

b) skreśla się ust. 3f; 

 

4) art. 1 pkt 4 lit. b, ust. 3h – w przepisie tym wyrażenie będące – jak można sądzić na 

podstawie najbardziej prawdopodobnej intencji prawodawcy – częścią wspólną punktów 

1 i 2 zostało błędnie umieszczone w strukturze ust. 3h (jako integralna cześć wyłącznie 

pkt 2, co uniemożliwiłoby obliczenie ilości zapasów tworzonych w postaci ropy 

naftowej, o których mowa w pkt 1). Mając to na względzie, proponuje się przyjęcie 

stosownej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust 3h w pkt 2 wyrazy „– w ilościach obliczonych zgodnie 

z wzorami, o których mowa w ust. 3b” oznacza się jako część wspólną pkt 1 i 2; 

 

5) art. 1 pkt 4 lit. b, ust. 3j pkt 2 – w przepisie tym pojawia się określenie „dostawca 

paliwa”, które nie pojawia się w innych miejscach noweli (nie pojawia się także 

w ustawie o zapasach). W związku tym, przyjmując, że w omawianym przepisie 

chodziło o producenta lub handlowca, proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3j w pkt 2 skreśla się wyrazy „dostawcy paliwa” i po 

wyrazach „numer akcyzowy, jeżeli” dodaje się wyrazy „producent lub handlowiec”; 
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6) art. 1 pkt 4 lit. h, ust. 9 – w przepisie tym ustawodawca określa, że ilość utrzymywanych 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw ma być dostosowywana do dnia 

31 marca każdego roku kalendarzowego do poziomu wynikającego z obliczeń 

wykonanych odpowiednio zgodnie z ust. 3b lub 3k oraz liczby dni, o której mowa 

odpowiednio w ust. 3 albo 3a. Wątpliwości budzi w tym miejscu charakter relacji, która 

występuje między liczbą dni, o której mowa odpowiednio w ust. 3 albo 3a, a wynikami 

obliczeń dokonanych zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w ust. 3b lub 3k. Wydaje 

się, że skoro wzory pozwolą na precyzyjne obliczenie, do jakiej wielkości należy 

dostosować ilość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, to łączenie 

wyników obliczeń z liczbą dni jest zbędne, ponieważ utrudnia interpretację ust. 9. Mając 

to na uwadze, proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 

   Analogiczną uwagę należy zgłosić w stosunku do art. 9. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 4 w lit. h, w ust. 9 skreśla się wyrazy „oraz liczby dni, o której mowa 

odpowiednio w ust. 3 albo 3a”; 

2) w art. 9 skreśla się wyrazy „oraz liczby dni, o której mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3 

albo 3a”; 

 

7) art. 1 pkt 5 lit. b, ust. 4 i 5 – w tych przepisach ustawodawca reguluje postępowanie 

producenta lub handlowca w związku z zakończeniem i zawieszeniem działalności 

gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw. 

Ustawodawca dodając te ustępy do art. 6 ustawy o zapasach popełnił błąd techniczno-

legislacyjny, ponieważ art. 6 dotyczy postępowania producenta i handlowca 

w pierwszym roku wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw 

lub przywozu ropy naftowej lub paliw. Tym samym naruszona została dyrektywa 

zawarta w § 55 Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którą każdą samodzielną myśl, 

ujmuje się w oddzielny artykuł. Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się przyjęcie 

poprawki, która umieści ust. 4 i 5 w nowej podstawowej jednostce redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 5 w lit. b: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „3–5” zastępuje się wyrazem „3”, 

– skreśla się ust 4 i 5, 
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b) po pkt 5 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. Producent i handlowiec w przypadku: 

1) zakończenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu 

ropy naftowej lub paliw, w danym roku kalendarzowym utrzymują wymaganą 

ilość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw do dnia wykreślenia 

z rejestru, o którym mowa w art. 13 ust. 1; 

2) zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw 

lub przywozu ropy naftowej lub paliw, w danym roku kalendarzowym utrzymują 

wymaganą ilość zapasów do końca roku kalendarzowego. 

2. Producent i handlowiec przekazują Agencji informacje o zamiarze zakończenia 

lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub 

przywozu ropy naftowej lub paliw co najmniej na 14 dni przed planowaną datą 

zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.”;”; 

 

8) art. 1 pkt 18, art. 21b ust. 1 i 12 – w przepisach tych ustawodawca określa termin 

uiszczania opłaty zapasowej przez producenta i handlowca na rachunek Funduszu, 

o którym mowa w art. 28a. Już samo rozwiązanie, w którym dwa przepisy w jednej 

ustawie precyzują ten sam obowiązek (ust. 12 formułuje termin uiszczania opłaty 

bardziej szczegółowo niż ust. 1) jest błędna, jednak w omawianym przypadku 

ustawodawca różnicuje dodatkowo termin wejścia tych przepisów (ust. 12 ma wejść 

w życie 1 stycznia 2015 r., a ust. 1 razem z całą ustawą, czyli po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia opiniowanej ustawy). Wydaje się, biorąc pod uwagę ten zabieg oraz to, że 

cały art. 21b reguluje kwestię nowej opłaty nakładanej na producenta i handlowca 

(opłaty zapasowej mającej pokrywać koszty tworzenia i finansowania zapasów 

agencyjnych), zamiarem ustawodawcy było stworzenie normy, zgodnie z którą przed 

dniem 1 stycznia 2015 r. producenci i handlowcy nie będą zobowiązani do uiszczania 

opłaty zapasowej. Mając to na uwadze, proponuje się przyjęcie stosownych poprawek. 

Propozycja poprawki: 

1) w art. 1 w pkt 18, w art. 21b w ust. 1 skreśla się zdanie drugie; 

2) dodaje się art. 4e w brzmieniu: 
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„Art. 4e. Producenci i handlowcy, o których mowa w art. 21b ustawy, o której mowa 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie obliczają i nie uiszczają opłaty 

zapasowej przed dniem 1 stycznia 2015 r.”; 

3) w art. 19 skreśla się pkt 2; 

 

9) art. 2 pkt 6 lit. b, ust. 2 – w przepisie tym wyrażono tylko część treści, która znajduje się 

w art. 38a ust. 1 dodawanym do ustawy – Prawo energetyczne (art. 2 pkt 7 noweli). 

Stanowi to zbędne powtórzenie, dlatego proponuje się przyjęcie poprawki, która skreśla 

ten przepis. Poprawkę uzasadnia ponadto fakt, że wspomniany ust. 2, będący częścią art. 

35 ustawy – Prawo energetyczne, w obecnym stanie prawnym jest uchylony. Tym 

samym doszło do sytuacji, w której ustawodawca nadaje nowe brzmienie uchylonemu 

przepisowi, co z punktu widzenia techniki prawodawczej jest niedopuszczalne. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 6 skreśla się lit. b; 

 

10) art. 2 pkt 7, art. 38a ust. 1 pkt 5 – znajdujące się w tym przepisie odesłanie do ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jest błędne, ponieważ w przywołanych 

art. 3–5 tego aktu nie określono wymagań jakościowych paliw. Wymagania takie 

określono w art. 3–5 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 

W związku z tym proponuje się przyjęcie poprawki, która skoryguje błędne odesłanie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 7, w art. 38a w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych” zastępuje się wyrazami „z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902)”; 

 

11) art. 2 pkt 7, art. 38c ust. 1 – w przepisie tym (w zdaniu pierwszym) powtórzono treść 

regulacji zawartej w art. 38a ust. 1 dodawanym do ustawy – Prawo energetyczne. Jeśli 

bowiem ustawodawca raz wskazał (w art. 38a ust. 1), że określone zabezpieczenie 

majątkowe składane jest w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać 

należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną, to wskazywanie 

w innym przepisie (art. 38c ust. 1 zd. 1), że to zabezpieczenie majątkowe służy pokryciu 
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należności, o których mowa w art. 38a ust. 1, jest zbędne. W związku z tym proponuje 

się przyjęcie poprawki, która usunie zbędny fragment przepisu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 7, w art. 38c w ust. 1 skreśla się zdanie pierwsze; 

 

12) art. 2 pkt 9, art. 43a – ustawodawca określa, że działalność gospodarcza w zakresie 

obrotu paliwami ciekłymi jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej, po czym wskazuje, że może być prowadzona 

wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane 

koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1–4, w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami 

ciekłymi, z wyłączeniem sprzedaży dla odbiorcy końcowego. Tym samym przepis 

w brzmieniu uchwalonym przez Sejm powodowałby, że działalność gospodarcza 

w zakresie obrotu paliwami ciekłymi byłaby nie tylko działalnością koncesjonowaną (co 

wynika z ustawy – Prawo energetyczne), lecz także regulowaną. Wydaje się, że dla 

takiego rozwiązania trudno znaleźć uzasadnienie, ponieważ wprowadza ono podwójne 

ograniczenie swobody działalności gospodarczej. W związku z tym proponuje się 

przyjęcie stosownej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 9, w art. 43a skreśla się wyrazy „jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 672, z późn. zm.
1
) i”; 

 

13) art. 2 pkt 9, art. 43a – w opiniowanym przepisie występuje błędne odesłanie do art. 32, 

w którym przewidziano różnego rodzaju koncesje. Przepis jest zredagowany 

nieprawidłowo, ponieważ koncesje, do których ustawodawca zapewne pragnął się 

odnieść, określone są nie w ust. 1–4, lecz w ust. 1 pkt 1–4. Mając to na uwadze, 

proponuje się w poprawce korektę tego mankamentu techniczno-legislacyjnego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 9, w art. 43a wyrazy „art. 32 ust. 1–4” zastępuje się wyrazami „art. 32 ust. 1 

pkt 1–4”; 

 

                                                 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 

1238, 1304 i 1650. 
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14) art. 2 pkt 10 lit. a, pkt 12a – w przepisie tym (dodawanym do art. 56 ustawy – Prawo 

energetyczne) ustawodawca określa, że karze pieniężnej podlega ten, kto prowadzi 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym 

obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej koncesji. Ustawodawca 

dostrzega przy tym, że zachowanie takie jest penalizowane przez art. 60
1
 § 1 Kodeksu 

wykroczeń („Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez 

wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo 

grzywny”). Dlatego też w ust. 1a, który dodaje (art. 2 pkt 10 lit. b ustawy) do art. 56 

ustawy – Prawo energetyczne, statuuje, że odpowiedzialności przewidzianej w pkt 12a 

nie podlega osoba fizyczna, której zachowanie realizuje jednocześnie znamiona 

wykroczenia określonego w art. 60
1
 § 1 Kodeksu wykroczeń, jeżeli wykroczenie to 

zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym. Biorąc powyższe pod 

uwagę, wydaje się, że intencja prawodawcy zakładała wyłączenie osoby fizycznej spod 

odpowiedzialności przewidzianej w pkt 12a. Jednakże prawodawca nie osiągnął 

zamierzonego celu, ponieważ określił, że tylko wyrok skazujący (wydany na podstawie 

art. 60
1
 § 1 Kodeksu wykroczeń) osobę fizyczną „uchroni” ją od kary uregulowanej 

w art. 56 ust. 1 pkt 12a ustawy – Prawo energetyczne. Tym samym, w przypadku 

np. niepoczytalności osoby fizycznej (czyli wtedy, gdy osoba fizyczna nie będzie mogła 

zostać skazana na podstawie art. 60
1
 § 1 Kodeksu wykroczeń), za zachowanie 

polegające na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub 

obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej 

koncesji będzie mogła zostać nałożona kara pieniężna na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12a 

ustawy – Prawo energetyczne. Mając to na względzie, a także podtrzymując intencję 

prawodawcy dotyczącą utrzymania podwójnej odpowiedzialności (administracyjnej 

i karnej) za prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu 

paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej 

koncesji, proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. W poprawce tej przyjęto, że 

najbardziej właściwym sposobem wskazania, że odpowiedzialność przewidziana w pkt 

12a ciążyć powinna jedynie na podmiotach niebędących osobami fizycznymi, jest 

sformułowanie oznaczające takie podmioty wzorowane na terminologii 

wykorzystywanej w Kodeksie cywilnym. 
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   Niezależenie od powyżej uwagi należy zauważyć, że wprowadzenie 

rozwiązania dodającego odpowiedzialność administracyjną za zachowanie, względem 

którego ustanowiono już odpowiedzialność karną, rodzi wątpliwości natury 

konstytucyjnej. Na potwierdzenie tego spostrzeżenia można przywołać wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 1999 r.
2)

, w którym Trybunał odnośnie zbiegu 

odpowiedzialności administracyjnej i wykroczeniowej, podzielając wyrażony w tej 

sprawie pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdził, że „w pewnych 

sytuacjach (art. 103a § 1 pkt 6 Kodeksu wykroczeń) brak zezwolenia na przejazd 

pojazdem nienormatywnym jest podwójnie karany”, co w jego ocenie godzi w zasadę 

sprawiedliwości społecznej i zasadę państwa prawnego. Jak trafnie zauważył E. Kruk, 

„także w ostatnim czasie TK zajmował się tym problemem, orzekając w sprawie 

z wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 

2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie 

niektórych ustaw. W wydanym wyroku TK stwierdził m.in., że art. 1 pkt 10 przywołanej 

wyżej ustawy, w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby za ten 

sam czyn administracyjnej kary pieniężnej oraz systemu punktowego karania 

kierowców dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego – w sytuacji, gdy 

kary pieniężne cechuje »duża restrykcyjność«, a system nakładania punktów (które 

według TK są »środkiem represyjnym, a nie tylko dyscyplinującym«) jest 

»proceduralnie niejasny« – jest rozwiązaniem nieracjonalnym i nie odpowiada 

wymogom demokratycznego państwa prawnego”
3)

. Przyjęcie zaprezentowanego 

powyżej punktu widzenia wymagałoby albo usunięcia art. 2 pkt 10 lit. a, b i c ustawy 

(jednak wówczas pozostałaby tylko odpowiedzialność na podstawie art. 60
1
 § 1 

Kodeksu wykroczeń) albo pozostawienia zmian wprowadzanych opiniowaną ustawą 

przy jednoczesnej zmianie Kodeksu wykroczeń. Wydaje się jednak, że tak daleko idące 

poprawki wykraczałyby poza intencję prawodawcy, którą można mu przypisać odnośnie 

do określania reżimu odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi 

z zagranicą, bez wymaganej koncesji. 

Propozycja poprawki: 

                                                 

2)
 P 7/98, LexPolonica nr 347300, OTK ZU 1999, nr 4, poz. 72. 

3)
 E. Kruk, Zbieg odpowiedzialności administracyjnej i karnej, Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego, 2011/4. 

http://lexis.pl/pages/text_link?linkId=49184658&sourceDocId=1280022
http://lexis.pl/pages/text_link?linkId=49184659&sourceDocId=1280022
http://lexis.pl/pages/text_link?linkId=49184698&sourceDocId=1280022
http://lexis.pl/pages/text_link?linkId=49184699&sourceDocId=1280022
http://lexis.pl/pages/text_link?linkId=49184652&sourceDocId=1280022
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w art. 2 w pkt 10: 

a) w lit. a, w pkt 12a przed wyrazem „prowadzi” dodaje się wyrazy „będąc osobą prawną 

albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną,”; 

b) skreśla się lit. b; 

 

PROPOZYCJE POPRAWEK REDAKCYJNYCH: 

 

15) w art. 1 w pkt 2 w lit. d, w ust. 5 w pkt 1 wyraz „ustalania” zastępuje się wyrazem 

„obliczania”; 

16) w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3b w pkt 1 skreśla się wyraz „pochodzącej”; 

17) w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3i wyrazy „tej ilości” zastępuje się wyrazami „tą 

ilością”; 

18) w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3k skreśla się wyrazy „, o których mowa w ust. 3a”; 

19) w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3k wyraz „ustalając” zastępuje się wyrazem 

„obliczając”; 

20) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „faktyczną produkcję lub przywóz 

paliw lub przywóz ropy naftowej” zastępuje się wyrazami „faktyczną produkcję paliw lub 

przywóz ropy naftowej lub paliw”; 

21) w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 4 wyraz „przepisy” zastępuje się wyrazem „przepis”; 

22) w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w ust. 3 po wyrazach „może utrzymywać zapasy” dodaje się 

wyraz „obowiązkowe”; 

23) w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w ust. 4 po wyrazach „może utrzymywać zapasy” dodaje się 

wyraz „obowiązkowe”; 

24) w art. 1 w pkt 12, w art. 11a w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „wyrażonej w tonach” zastępuje 

się wyrazami „w postaci”; 

25) w art. 1 w pkt 12, w art. 11a w ust. 6 wyrazy „umów, o których mowa w ust. 2” 

zastępuje się wyrazami „umów, o których mowa w ust. 5”; 

26) w art. 1 w pkt 12, w art. 11a ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Umowy, o których mowa w ust. 5, wygasają z chwilą wykreślenia producentów lub 

handlowców będących stroną tych umów z rejestru, o którym mowa w art. 13 ust. 1.”; 

27) w art. 1 w pkt 12, w art. 11a w ust. 8 wyrazy „do przedłożenia projektu” zastępuje się 

wyrazami „przedłożyć projekt”; 
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28) w art. 1 w pkt 14 w lit. c, w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „naczelnika urzędu celnego, 

jeżeli” dodaje się wyrazy „producent lub handlowiec”; 

29) w art. 1 w pkt 18, w art. 21b ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Producent gazu płynnego (LPG), przetwarzający go poprzez procesy mieszania, 

który nabył od poprzedniego producenta lub handlowca gaz płynny (LPG), którego ilość 

stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub 

handlowca, oblicza opłatę zapasową, przyjmując za podstawę jej obliczenia różnicę pomiędzy 

ilością produktu końcowego i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła podstawę 

obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca.”; 

30) w art. 1 w pkt 18, w art. 21e w ust. 5 skreśla się wyrazy „o nadaniu paliwom 

utrzymywanym w ramach zapasów agencyjnych statusu zapasów specjalnych”; 

31) w art. 1 w pkt 36 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1a wyrazy „ust. 10” zastępuje się 

wyrazami „ust. 12”; 

32) w art. 5 w ust. 3 wyraz „Prezesa” zastępuje się wyrazem „Prezes”. 

 

Maciej Kłodawski 

Młodszy legislator 


