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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. ustawę

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 ustawy – Prawo energetyczne.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 19 lipca 2019 r.
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 ustawy – Prawo energetyczne1)
Art. 1. W ustawie 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. z 2018 r.
poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b)

w ust. 1:
–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) produkty naftowe:
a)

kondensat gazu ziemnego (NGL),

b)

półprodukty rafineryjne,

c)

inne węglowodory,

d)

gaz rafineryjny,

e)

etan,

f)

gaz płynny (LPG),

g)

benzyny silnikowe,

h)

benzyny lotnicze,

i)

paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych,

j)

paliwa typu nafty do silników odrzutowych,

k)

inne rodzaje nafty,

l)

oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe,

m) ciężkie oleje opałowe,

1)

n)

benzyny lakowe i przemysłowe,

o)

smary,

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE)
2018/1581 z dnia 19 października 2018 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2009/119/WE w odniesieniu
do metod obliczania obowiązkowej ilości zapasów (Dz. Urz. UE L 263 z 22.10.2018, str. 57).
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p)

asfalty,

q)

parafiny,

r)

koks naftowy,

s)

inne produkty

– określone w załączniku A rozdział 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października
2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z
14.11.2008, str. 1, z późn. zm.2));”,
–

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) paliwa – produkty naftowe określone w pkt 2 lit. f–m, w tym
również zawierające dodatki bez względu na ich ilość;”,

–

w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w
brzmieniu:
„30) magazyn

–

zbiorniki

przeładunkowymi

magazynowe

wykorzystywane

do

wraz

z

instalacjami

przechowywania

oraz

przeładunku paliw, z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, lub ropy
naftowej, a także bezzbiornikowe pojemności wykorzystywane do
magazynowania ropy naftowej lub paliw.”,
c)

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu magazynu należy przez to
rozumieć także podmiot magazynujący paliwa lub ropę naftową na własne
potrzeby lub na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy, o której
mowa w art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, w podziemnym magazynie
przeznaczonym do bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej lub
paliw.”;

2)

w art. 3:
a)

ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Średni dzienny przywóz netto ekwiwalentu ropy naftowej oblicza
się na podstawie danych przekazywanych lub zbieranych w ramach statystyki
publicznej określanych corocznie w programach badań statystycznych
statystyki publicznej, według następującego wzoru:

2)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 258 z 30.09.2010, str. 1,
Dz. Urz. UE L 50 z 22.02.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 01.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 235 z
09.09.2015, str. 24, Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2017, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 279 z 09.11.2018, str.
38.
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P=

( I x C) + (S - B) x 1,065
R

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
P–

średni dzienny przywóz netto ekwiwalentu ropy naftowej,

I–

sumę przywozu ropy naftowej oraz produktów naftowych
określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a–c w poprzednim roku
kalendarzowym, pomniejszoną o sumę wywozu ropy naftowej
oraz

tych

produktów

naftowych

w

poprzednim

roku

kalendarzowym, skorygowaną o zmianę ilości ich zapasów w
poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach
wagowych,
C–

współczynnik obliczony jako różnica między liczbą 1 a
wartością ułamka, w którego liczniku znajduje się rzeczywista
ilość wyprodukowanej w danym roku kalendarzowym benzyny
ciężkiej (benzyny pirolitycznej), a w mianowniku ilość
przerobionej

ropy

naftowej

łącznie

z

półproduktami

stanowiącymi wsad do rafinerii,
S–

sumę przywozu produktów naftowych określonych w art. 2 ust.
1 pkt 2 lit. d–s w poprzednim roku kalendarzowym,
pomniejszoną o sumę wywozu tych produktów naftowych w
poprzednim roku kalendarzowym, skorygowaną o zmianę ilości
ich zapasów w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w
jednostkach wagowych z uwzględnieniem współczynników
określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4,

b)

B–

międzynarodowy bunkier morski,

R–

liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym.”,

ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:
„12. Zapasy interwencyjne utrzymuje się w magazynach, których
parametry techniczne oraz parametry techniczne związanych z tymi
magazynami systemów przesyłowych umożliwiają interwencyjne uwolnienie
całości zapasów interwencyjnych zmagazynowanych w danym magazynie, w
tym wytłoczenie tych zapasów, w okresie 90 dni (dostępność fizyczna).
13. W przypadku bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej lub
paliw, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
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geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 i 1214), parametry
techniczne magazynów oraz parametry techniczne związanych z tymi
magazynami systemów przesyłowych odpowiadają wymaganiom w zakresie
dostępności fizycznej, o których mowa w ust. 12:
1)

2)
c)

dla ropy naftowej w okresie:
a)

150 dni – od dnia 1 stycznia 2024 r.,

b)

90 dni – od dnia 1 stycznia 2029 r.;

dla paliw w okresie 90 dni – od dnia 1 stycznia 2024 r.”,

dodaje się ust. 14–17 w brzmieniu:
„14. Parametry techniczne magazynów, o których mowa w ust. 13, oraz
parametry

techniczne

związanych

z

tymi

magazynami

systemów

przesyłowych zapewniają uwolnienie zapasów interwencyjnych ropy
naftowej lub paliw w ilości odpowiadającej, co najmniej ilości zapasów
interwencyjnych utrzymywanych w tym magazynie według stanu na dzień 1
stycznia 2019 r. w przypadku:
1)

ropy naftowej – w okresie 150 dni – do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2)

paliw – w okresie 90 dni – do dnia 31 grudnia 2023 r.
15. W przypadku awarii, której skutkiem jest obniżenie parametrów

technicznych magazynu lub systemów przesyłowych związanych z tym
magazynem w sposób uniemożliwiający interwencyjne uwolnienie zapasów
ropy naftowej lub paliw odpowiednio zgodnie z ust. 12, 13 lub 14, magazyn
uważa się za spełniający wymagania, jeżeli odpowiednio właściciel
magazynu lub właściciel związanych z tym magazynem systemów
przesyłowych:
1)

powiadomił Prezesa Agencji oraz ministra właściwego do spraw energii
o tej awarii, nie później niż w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia,
określając w powiadomieniu:
a)

okoliczności powstania awarii,

b)

stopień obniżenia parametrów technicznych określonych w ust. 12,
13 lub 14,

c)

termin przywrócenia wymaganych parametrów technicznych
określonych w ust. 12, 13 lub 14, oraz

2)

dokonał usunięcia tej awarii nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej
wystąpienia.
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16. Po usunięciu awarii odpowiednio właściciel magazynu lub
właściciel systemów przesyłowych nie później niż w ciągu 24 godzin
informuje Prezesa Agencji oraz ministra właściwego do spraw energii o
usunięciu awarii.
17. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii, o której mowa w
ust. 15, w terminie 3 miesięcy, z przyczyn niezależnych od właściciela
magazynu lub właściciela systemów przesyłowych, Prezes Agencji, w drodze
decyzji, odpowiednio na wniosek właściciela magazynu lub właściciela
systemów przesyłowych, wyraża zgodę na przedłużenie okresu na usunięcie
awarii o kolejne 3 miesiące, jeżeli ustali, że przyczyny nieusunięcia awarii
były niezależne od właściciela magazynu lub właściciela systemów
przesyłowych, w szczególności w przypadku braku dostępności urządzeń
niezbędnych do usunięcia tej awarii.”;
3)

w art. 5:
a)

po ust. 3h dodaje się ust. 3ha i 3hb w brzmieniu:
„3ha. Producent, obliczając własne współczynniki uzysku paliw, o
których mowa w ust. 3c i ust. 3h pkt 1, może uwzględniać ilość wszystkich
paliw wytworzonych z przerobionej ropy naftowej, w tym ilość paliw
wyprodukowanych przez innych producentów wchodzących wraz z tym
producentem w skład jednej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 3 ust. 1
pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 351), z niebędących paliwami produktów naftowych wytworzonych
przez tego producenta w wyniku przerobu ropy naftowej.
3hb. Ilość paliw, o których mowa w ust. 3ha, wytworzona przez
producenta wchodzącego w skład jednej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
uwzględniana przy obliczaniu współczynników uzysku paliw, jest określana
na podstawie oświadczenia producenta, który przeznacza produkty naftowe
niebędące

paliwami

do

dalszego

ich

przetworzenia,

przekazanego

producentowi, który wytworzył te produkty naftowe. Oświadczenie to
zawiera co najmniej:
1)

nazwę i adres producenta;

2)

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer akcyzowy, jeżeli
producent takie posiada;
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3)

nazwę i adres producenta wytwarzającego paliwa przez przerób ropy
naftowej;

4)

określenie ilości paliw, z wyłączeniem biokomponentów i dodatków
uzyskanych przez producenta z produktów naftowych niebędących
paliwami nabytych od producenta wytwarzającego paliwa przez przerób
ropy naftowej, wyrażonej w jednostkach wagowych;

5)

zobowiązanie producenta do uwzględnienia ilości wyprodukowanych
paliw w podstawie obliczeń ilości zapasów obowiązkowych ropy
naftowej lub paliw.”,

b)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Ilość utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub
paliw dostosowuje się w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku
kalendarzowego do poziomu wynikającego z obliczeń wykonanych zgodnie z
ust. 3b lub 3k, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia
do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego dane do obliczeń
wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ustalane są na podstawie
wielkości

przywozu

lub

produkcji

w

ciągu

przedostatniego

roku

kalendarzowego poprzedzającego dany rok kalendarzowy.”;
4)

w art. 7 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Producenci wytwarzający paliwa przez przerób ropy naftowej mogą
stosować maksymalne współczynniki uzysku paliw możliwe do uzyskania we
wszystkich instalacjach zintegrowanych technologicznie w ramach zakładu
produkcyjnego będącego rafinerią ropy naftowej, w tym w instalacjach będących
własnością innych producentów wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, z zastrzeżeniem że:
1)

łączna suma współczynników uzysku dla poszczególnych paliw nie
przekroczy 100% oraz

2)

zostanie zawarta umowa zobowiązująca członka grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, którego produkcja ma zostać uwzględniona przy ustalaniu
maksymalnego współczynnika uzysku paliw, do przerobu produktów
naftowych na komponenty lub paliwa w czasie zapewniającym producentowi
wytwarzającemu paliwa przez przerób ropy naftowej wykonanie jego zadań
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dotyczących

interwencyjnego

uwalniania

zapasów

interwencyjnych,

zawierająca w szczególności postanowienia dotyczące ceny i miejsca
wydania komponentów lub paliw.”;
5)

w art. 11 w ust. 8b wyrazy „art. 3 ust. 10–12” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust.
10–14”;

6)

w art. 21a:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego ilość
utrzymywanych zapasów agencyjnych osiąga co najmniej poziom, o którym
mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do okresu od dnia 1
stycznia do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego średni dzienny
przywóz netto ekwiwalentu ropy naftowej ustalany jest na podstawie danych
z

przedostatniego

roku

kalendarzowego

poprzedzającego

dany

rok

kalendarzowy.”,
b)
7)

uchyla się ust. 3;

w art. 21c ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zapasy agencyjne są utrzymywane co najmniej w 75% w postaci paliw, w
pozostałej części zapasy te mogą być utrzymywane w postaci ropy naftowej.”;

8)

po art. 21f dodaje się art. 21g w brzmieniu:
„Art. 21g. 1. Prezes Agencji sporządza projekt prognozy krajowego
zapotrzebowania na paliwa oraz na pojemność magazynową dla zapasów
interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy naftowej na okres 10 lat, w terminie do
dnia 30 listopada w roku, który poprzedza okres prognozowany.
2. Projekt prognozy zawiera określenie szacunku wielkości zapotrzebowania
na paliwa oraz wielkości zapotrzebowania na pojemności magazynowe, jakie będą
potrzebne do magazynowania zapasów interwencyjnych i obrotowych paliw i ropy
naftowej w każdym roku z kolejnych dziesięciu lat kalendarzowych, które
następują po roku sporządzenia prognozy, w oparciu o informacje, o których
mowa w art. 22 ust. 1.
3. Prezes Agencji przedkłada do zaopiniowania projekt prognozy Radzie,
która wydaje opinię w terminie 30 dni.
4. Sporządzoną prognozę Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości
na stronie internetowej Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w
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terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym Prezes Agencji był obowiązany do
sporządzenia tej prognozy.
5. Prognoza, o której mowa w ust. 4, podlega aktualizacji co 2 lata. Przepisy
ust. 1–4 stosuje się.”;
9)

art. 22a otrzymuje brzmienie:
„Art. 22a. 1. Producenci i handlowcy obowiązani do tworzenia i
utrzymywania

zapasów

obowiązkowych

ropy naftowej

lub

paliw

oraz

przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie magazynowania
lub przesyłu ropy naftowej lub paliw przekazują w terminie do dnia 30 czerwca
każdego roku kalendarzowego Prezesowi Agencji informacje na temat
realizowanych oraz planowanych zmian infrastruktury sektora naftowego, na okres
kolejnych 5 lat, w zakresie:
1)

rozbudowy lub

ograniczenia

mocy produkcyjnych,

z

wyłączeniem

przestojów remontowych;
2)

zwiększenia lub zmniejszenia pojemności magazynowych, z określeniem
pojemności dostępnych w ramach usługi magazynowania;

3)

zwiększenia lub zmniejszenia zdolności przesyłowych, z wyłączeniem
zawieszenia na czas remontów.
2. Prezes Agencji w terminie do dnia 30 września każdego roku

kalendarzowego przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii ocenę
sytuacji na rynku magazynowym w zakresie zabezpieczenia magazynowania
zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw oraz zapasów operacyjnych na
okres kolejnych 5 lat.”;
10) w art. 29 w ust. 4 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a) spełnienia wymagań określonych w art. 3 ust. 10–14;”;
11) art. 29d otrzymuje brzmienie:
„Art. 29d. 1. Prezes Agencji może przeprowadzić kontrolę u właścicieli
magazynów, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właścicieli
systemów przesyłowych związanych z tymi magazynami, polegającą na
przeprowadzeniu próby technicznej magazynu lub systemu przesyłowego, w celu
ustalenia rzeczywistej dostępności fizycznej zapasów interwencyjnych, w
szczególności polegającej na możliwości przetłoczenia określonej ilości tych
zapasów.

9
2. Na żądanie ministra właściwego do spraw energii lub Pełnomocnika
Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Prezes Agencji
przeprowadza kontrolę, o której mowa w ust. 1.
3. Właściciel systemu przesyłowego związanego z magazynem, w którym
utrzymywane są zapasy interwencyjne, współdziała przy przeprowadzeniu próby
technicznej, o której mowa w ust. 1, z podmiotem kontrolowanym i Prezesem
Agencji.
4. Prezes Agencji zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, o której
mowa w ust. 1, właścicieli magazynów, w których są utrzymywane zapasy
interwencyjne, lub właścicieli systemów przesyłowych związanych z tymi
magazynami. W zawiadomieniu Prezes Agencji określa plan kontroli.
5. Prezes Agencji ustala termin przeprowadzenia próby technicznej w
uzgodnieniu z właścicielem magazynu, w którym są utrzymywane zapasy
interwencyjne, i z właścicielem związanych z tym magazynem systemów
przesyłowych. Próbę techniczną rozpoczyna się nie później niż w terminie 6
miesięcy od dnia doręczenia właścicielowi magazynu, w którym są utrzymywane
zapasy interwencyjne, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.”;
12) w art. 29e ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa
w art. 29d ust. 4, właściciel magazynu, w którym są utrzymywane zapasy
interwencyjne, lub właściciel związanych z tymi magazynami systemów
przesyłowych przekazuje Prezesowi Agencji zestawienie prognozowanych
kosztów próby technicznej wraz ze szczegółowym opisem założeń przyjętych przy
jego przygotowaniu oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność prognozy z
zasadą określoną w ust. 2.
4. Prezes Agencji sporządza kosztorys próby technicznej i doręcza go
właścicielowi magazynu, w którym są utrzymywane zapasy interwencyjne, lub
właścicielowi związanych z tym magazynem systemów przesyłowych, w terminie
dwóch tygodni od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 3.”;
13) w art. 29f:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informacje o powołaniu Komisji i jej składzie Prezes Agencji
doręcza właścicielom magazynów, w których są utrzymywane zapasy
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interwencyjne, lub właścicielom związanych z tymi magazynami systemów
przesyłowych, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem próby technicznej.”,
b)

w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także żądania dokumentów
dotyczących przebiegu próby technicznej oraz parametrów technicznych
magazynów

i

związanej

z

tymi

magazynami

infrastruktury

przesyłowej.”;
14) w art. 29g ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z przeprowadzonej próby technicznej sporządzany jest protokół, który
zawiera w szczególności informacje dotyczące parametrów technicznych
magazynów lub związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych oraz
dostępności fizycznej zapasów interwencyjnych.”;
15) w art. 31 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Jeżeli procedura przekazana zgodnie z ust. 4 nie spełnia wymagań, o
których mowa w ust. 2, producent, handlowiec, przedsiębiorca, świadczący usługi
magazynowania lub przesyłu zapasów interwencyjnych oraz przedsiębiorca,
któremu zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów interwencyjnych, jest
obowiązany, na wezwanie ministra właściwego do spraw energii, do ponownego
złożenia procedury, o której mowa w ust. 1, spełniającej te wymagania, w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania.”;
16) w art. 33 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2a i 3, minister właściwy do spraw
energii może wskazać miejsce, z którego nastąpi interwencyjne uwolnienie
zapasów ropy naftowej lub paliw, biorąc pod uwagę aktualne rozmieszczenie
zapasów

interwencyjnych,

możliwości

logistyczne

oraz

zgłaszane

zapotrzebowanie.”;
17) w art. 44 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub
gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających
prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów
obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze ich
właściwości,

wraz

z

przewidywaną

wielkością

zapotrzebowania

miesięcznego tych podmiotów na paliwa z uwzględnieniem podziału na
poszczególne gatunki paliw.”;
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18) w art. 63:
a)

w ust. 1:
–

pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a) będąc właścicielem instalacji magazynowej lub magazynu, dopuścił
do niespełnienia przez daną instalację magazynową lub magazyn, w
których są przechowywane zapasy interwencyjne, wymagań, o
których mowa w art. 3 ust. 12–14;”,

–

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) nie przekaże w terminie informacji, o których mowa w art. 22a ust.
1, albo przedstawi nieprawdziwe informacje na temat realizowanych
zmian infrastruktury sektora naftowego w zakresie, o którym mowa
w art. 22a ust. 1;”,

–

pkt 6a otrzymuje brzmienie:
„6a) nie przekaże w terminie, o którym mowa w art. 31 ust. 4, procedur,
o których mowa w art. 31 ust. 1, potwierdzenia ich aktualności lub
nie dokona ich aktualizacji w terminie, o którym mowa w art. 31
ust. 5;”,

–

po pkt 6a dodaje się pkt 6aa w brzmieniu:
„6aa) nie dopełnia w terminie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust.
4a;”,

–

pkt 18b otrzymuje brzmienie:
„18b) będąc właścicielem magazynu, w którym utrzymywane są zapasy
interwencyjne, lub związanej z tymi magazynem infrastruktury
przesyłowej, utrudnia przeprowadzenie lub nie przeprowadza w
terminie próby technicznej, o której mowa w art. 29d ust. 1;”,

b)

w ust. 2b wyrazy „art. 3 ust. 12 i 13” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 12–
14”,

c)

ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a i 6aa, kara pieniężna
wynosi

od

dziesięciokrotnego

do

trzydziestokrotnego

przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w
kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie obowiązku.”,
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d)

po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Niezależnie od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 6a i 6aa, minister
właściwy do spraw energii może nałożyć także karę pieniężną na osobę
kierującą działalnością przedsiębiorstwa lub podmiotu, o którym mowa w art.
31 ust. 1, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż
300% przeciętnego wynagrodzenia tej osoby.”;

19) w art. 64 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach „pkt 6a,” dodaje się wyraz „6aa,”;
20) w art. 66:
a)

w ust. 3 wyrazy „pkt 3a–6a” zastępuje się wyrazami „pkt 3a–6aa”,

b)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Kary pieniężne nałożone przez organy, o których mowa w art. 64
ust. 1 pkt 1 i 3–7, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o
ich wymierzeniu stała się prawomocna.”;

21) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu:
„Rozdział 8a
Przepisy epizodyczne
Art. 70a. 1. Do dnia 30 czerwca 2029 r., w przypadku braku pojemności
magazynowych w magazynach spełniających wymagania określone w art. 3 ust.
12–14 oraz wystąpienia braku pojemności magazynowych niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania rynku paliwowego, Prezes Agencji może czasowo
utrzymywać zapasy agencyjne w magazynach niespełniających tych wymagań,
pod warunkiem zagwarantowania w umowie o magazynowanie zapasów
agencyjnych możliwości wytłoczenia ropy naftowej lub paliw stanowiących te
zapasy w okresach nie dłuższych niż:
1)

120 dni – dla magazynów paliw i napowierzchniowych magazynów ropy
naftowej;

2)

180 dni – dla podziemnych magazynów ropy naftowej.
2. O braku pojemności magazynowych niezbędnych dla prawidłowego

funkcjonowania rynku paliwowego oraz zamiarze czasowego utrzymywania
zapasów agencyjnych w magazynie niespełniającym wymagań określonych w art.
3 ust. 12–14, Prezes Agencji niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do
spraw energii, wskazując ilość zapasów agencyjnych przeznaczonych do
magazynowania w magazynie niespełniającym wymagań określonych w art. 3 ust.
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12–14, przewidywany okres, przez jaki zapasy agencyjne będą przechowywane w
takim magazynie, oraz miejsce i adres tego magazynu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 63 ust. 1 pkt 2a, nie
stosuje się.
Art. 70b. W okresie od dnia 30 czerwca 2024 r. do dnia 29 czerwca 2029 r.
zapasy agencyjne utrzymuje się co najmniej w 50% w postaci paliw, w pozostałej
części zapasy te mogą być utrzymywane w postaci ropy naftowej.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019
r. poz. 755 i 730) wprowadza się następujące zmiany:
1)

uchyla się art. 9t;

2)

uchyla się art. 15e;

3)

w art. 23:
a)

w ust. 2 uchyla się pkt 19,

b)

w ust. 2a wyrazy „ust. 2 pkt 19 i 20” zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 20”.

Art. 3. Do awarii, której skutkiem jest obniżenie parametrów technicznych
magazynu lub systemów przesyłowych związanych z tym magazynem w sposób
uniemożliwiający interwencyjne uwolnienie zapasów ropy naftowej lub paliw
odpowiednio zgodnie z art. 3 ust. 12, 13 lub 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, która wystąpiła przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, stosuje się przepisy art. 3 ust. 15–17 ustawy zmienianej w art. 1, z tym że
termin do powiadomienia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra
właściwego do spraw energii o tej awarii liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
Art. 4. Do kontroli, o których mowa w art. 29 i art. 29d ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 5. 1. Do postępowań o wymierzenie kary pieniężnej na podstawie art. 63 ust.
1 pkt 6a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i
niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wydaniem decyzji
ostatecznej, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do kar pieniężnych wymierzonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie art. 63 ust. 1 pkt 1–5a, 7, 8, 18–18b i 20 ustawy zmienianej w art. 1, w
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brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepis art. 66 ust. 8 ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 6. Wojewodowie przygotowują i przekazują ministrowi właściwemu do
spraw energii do zatwierdzenia plany działania, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 7. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych po raz pierwszy sporządza
prognozę, o której mowa w art. 21g ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz podaje ją do publicznej wiadomości
na stronie internetowej Agencji Rezerw Materiałowych oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z
wyjątkiem:
1)

art. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. b, pkt 6 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
2020 r.;

2)

art. 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2029 r.
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