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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 5 stycznia 2021 r. 

Opinia do ustawy o rezerwach strategicznych 

(druk nr 304) 

I.  Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest efektywne zabezpieczenie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli 

na wypadek zagrożeń, mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych 

towarów i dóbr na rynku, a tym samym negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa 

państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli. Biorąc pod uwagę konieczność uproszczenia 

procedur, a co za tym idzie zwiększenia skuteczności i podniesienia poziomu efektywności 

działań obecnej Agencji Rezerw Materiałowych, wprowadza się nowe instytucje prawne 

zapewniające realizację tych celów, inne zaś zostaną znacząco zmodyfikowane.  

Ustawa zastępuje obowiązującą ustawę z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach 

strategicznych. 

Ustawa zakłada zasadnicze zmiany w obszarze planowania, tworzenia, zarządzania 

i finansowania rezerw strategicznych oraz zwiększenie zakresu zadań realizowanych przez 

obecną Agencję Rezerw Materiałowych. Do najważniejszych rozwiązań należą mi.in.:  

– uczynienie organem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu rezerw 

strategicznych Prezesa Rady Ministrów (obecnie jest to minister właściwy do spraw 

energii), 

– zmiana nazwy Agencji Rezerw Materiałowych na Rządową Agencję Rezerw 

Strategicznych (dalej określana jako „Agencja”), co w myśl uzasadnienia do projektu 

ustawy ma bardziej precyzyjnie odzwierciedlać rzeczywisty zakres zadań i kompetencji 

Agencji; pozostanie ona w dalszym ciągu agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy 
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o finansach publicznych. Oprócz zadań w zakresie rezerw strategicznych, Agencja 

będzie dalej właściwa w zakresie innych zadań państwa określonych w ustawie 

o rezerwach strategicznych, 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 oraz 

w innych ustawach, 

– wskazanie jako podstawy finansowania systemu rezerw strategicznych Rządowego 

Programu Rezerw Strategicznych (Program). Program będzie określał asortyment 

i ilości rezerw,  przygotowywany będzie  przez Prezesa Rady Ministrów we współpracy 

z Agencją oraz z innymi organami i podmiotami wskazanymi w ustawie (m.in. 

ministerstwami, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Szefem Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego) na okres 5 lat. Przewidziano możliwość utworzenia rezerw, które nie 

zostały zaplanowane w Programie, ale decyzja w tym zakresie jest odpowiednio do celu 

ustawy uwarunkowana określonymi okolicznościami gdy występuje brak albo znaczny 

deficyt rezerw strategicznych, niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń, a także 

w sytuacjach, w których określony asortyment byłby konieczny w rezerwach do 

przeciwdziałania skutkom zagrożenia, przy czym zagrożenie to musi zostać 

bezpośrednio zidentyfikowane i powiązane z tym asortymentem i jego ilością, 

– rozszerzenie zakresu działań, dla których wsparcia tworzone są rezerwy strategiczne, 

o zadania związane z realizacją interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

z zakresu udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego 

publicznego,  

– poszerzenie katalogu asortymentu tworzonych rezerw strategicznych, 

– podobnie jak na gruncie obecnie obowiązującej ustawy, przesądzono, iż rezerwy 

strategiczne stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa, 

– poszerzenie katalogu zadań Agencji – m.in. o organizowanie usług transportowo-

logistycznych i zarządzanie nieruchomościami na własną rzecz oraz na rzecz innych 

organów lub podmiotów realizujących działania wspierające zadania w zakresie 

bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, 

złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki 

i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, 

wypełnienia zobowiązań międzynarodowych i realizacji interesów narodowych, a także 

udzielania pomocy i wsparcia innym państwom i organizacjom międzynarodowym, 
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– wprowadzenie możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych 

rodzajów umów. Nową instytucją prawną będzie możliwość utrzymywania rezerw przez 

Agencję w formie umów o pozostawaniu w gotowości świadczenia usług. Konstrukcja 

ta da Agencji uprawnienie do zawierania z podmiotami wykonującymi działalność 

w zakresie produkcji lub magazynowania danego asortymentu lub świadczenia 

określonych usług, umów o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych lub umów 

o pozostawaniu w gotowości do świadczenia określonych usług na potrzeby rezerw 

strategicznych,  

– tworzenie podstawy prawnej do wyłączenia stosowania trybu konkurencyjnego 

i przepisów o zamówieniach publicznych przy zawieraniu przez Agencję umów 

w zakresie stosowania rezerw strategicznych oraz ich przechowywania w przypadkach 

zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, porządku, zdrowia publicznego, 

a także wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej w trakcie trwania tych 

zagrożeń. Prezes Rady Ministrów będzie tworzył rezerwy strategiczne, co do zasady, na 

podstawie Programu. Jednocześnie, wykonując decyzję o utworzeniu rezerw 

w przypadku gdy wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa i obronności państwa, 

bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego lub gdy wystąpiła klęska żywiołowa, 

lub sytuacja kryzysowa, Agencja będzie miała podstawę do działania w sposób 

odformalizowany, pozwalający na szybkie dokonywanie zakupów z pominięciem 

zarówno przepisów o zamówieniach publicznych, jak i przepisów zobowiązujących 

Agencję do stosowania przejrzystych, niedyskryminacyjnych i konkurencyjnych 

warunków wyłaniania sprzedawców. W myśl uzasadnienia takie wyłączenie będzie 

gwarantować możliwość dokonywania szybkich zakupów w sytuacjach kryzysowych, 

– wprowadzenie odrębnych, szczegółowych trybów udostępniania rezerw strategicznych. 

Podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych będzie, jak dotychczas, 

udostępnianie w drodze decyzji organu nadzorującego system rezerw strategicznych, 

tj. Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów będzie udostępniał cały asortyment 

zgromadzony w rezerwach strategicznych. Udostępnienie to będzie nieodpłatne, 

a w przypadku udostępnienia rezerw z obowiązkiem ich zwrotu będzie to wynikać 

z treści decyzji o udostępnieniu rezerw. Przewidziane zostało również rozwiązanie, 

w postaci szczególnego trybu udostępniania rezerw na potrzeby Ministra Obrony 

Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przesłanką warunkującą pierwszeństwo 
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w udostępnieniu rezerw dla tych organów będzie jednoczesne wystąpienie 

bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa oraz innego zdarzenia 

warunkującego tworzenie rezerw strategicznych. Wprowadzone zostaną nowe zasady 

udostępniania specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych. 

Na podstawie proponowanych przepisów, Prezes Rady Ministrów będzie także 

uprawniony do nieodpłatnego udostępniania określonego specjalistycznego asortymentu 

technicznego rezerw strategicznych, mając na względzie potrzebę wsparcia realizacji 

celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych 

z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury. Agencja będzie natomiast mogła 

udostępniać nieodpłatnie lub odpłatnie maszyny lub urządzenia stanowiące część 

specjalistycznego asortymentu technicznego rezerw strategicznych, 

– zmiany w zakresie likwidacji rezerw strategicznych, w tym poszerzenie katalogu 

podmiotów, którym Agencja będzie mogła nieodpłatnie przekazywać likwidowane 

rezerwy. Rozszerzono jednocześnie sposoby likwidacji rezerw poprzez wprowadzenie 

innych form sprzedaży likwidowanych rezerw, tj. sprzedaż na innych giełdach 

towarowych niż giełda towarowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. 

o giełdach towarowych oraz sprzedaż w drodze aukcji. Ponadto możliwe będzie 

dokonanie sprzedaży asortymentu likwidowanych rezerw w trybie innym niż ściśle 

wskazane w ustawie, o ile będzie to wynikało z decyzji likwidacyjnej Prezesa Rady 

Ministrów. Zgodnie z projektowanymi przepisami, Agencja będzie mogła dokonać 

zbycia asortymentu zlikwidowanych rezerw określonym podmiotom lub w określony 

sposób wskazany w decyzji likwidacyjnej. Celem nowej regulacji jest optymalizacja 

sprzedaży zlikwidowanych rezerw, 

– uregulowanie zasad przeprowadzania przez Agencję kontroli podmiotów 

przechowujących rezerwy strategiczne oraz realizujących inne umowy zawarte 

z Agencją w ramach utrzymywania rezerw strategicznych, 

– utrzymanie regulacji, iż do wszelkich decyzji wydawanych w zakresie rezerw 

strategicznych, wyłączone zostało stosowanie przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Rozwiązanie takie podyktowane jest okolicznością, że sprawy 

będące przedmiotem tych decyzji nie są w istocie sprawami indywidualnymi 

w rozumieniu przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego. Wprowadzenie 

tego przepisu pozwoli usunąć wszelkie wątpliwości co do charakteru rozstrzygnięć 

podejmowanych w zakresie rezerw strategicznych. 
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Ustawa wprowadza także zmiany w 16 ustawach. Mają one w zdecydowanej części 

charakter porządkowy i wynikają ze zmiany nazwy Agencji. Ponadto zmiany w ustawie 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

mają charakter dostosowawczy, a także mają na celu zapewnienie skrócenia procedury 

w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Jak wynika 

z dotychczasowych doświadczeń, takie sytuacje na tyle szybko się rozwijają, że priorytetem 

powinno być zdrowie i życie ludzkie. Procedury związane z zamówieniami publicznymi 

mogą znacznie przedłużyć czas zakupu materiałów niezbędnych w przypadku stanu epidemii, 

w związku z powyższym przepisy zawarte dotychczas w ustawie o rezerwach strategicznych 

przenosi się do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

zgodnie z zakresem przedmiotowym tej regulacji. 

Zawarte w ustawie regulacje intertemporalne mają na celu zagwarantowanie kontynuacji 

wszelkich dotychczas toczących się postępowań pod nową nazwą Agencji, jak również 

przesądzenie, iż Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest tym samym podmiotem co 

Agencja Rezerw Materiałowych oraz sukcesorem Agencji Rezerw Materiałowych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części 

zmian wprowadzanych do ustawy – Prawo energetyczne, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 

2023 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 809) pochodził z przedłożenia rządowego. Projekt 

skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Następnie był przedmiotem prac 

sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Po rozpatrzeniu 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r., Komisja wniosła o jego przyjęcie 

(druk sejmowy nr 839). Zaproponowane przez Komisje poprawki nie zmieniały w sposób 

istotny przedłożonego projektu ustawy. Poprawki miały charakter techniczno-legislacyjny 

oraz wprowadzały przepisy o charakterze przejściowym (obecny art. 71 i art. 74 ustawy). 

W trakcie drugiego czytania na 24. posiedzeniu Sejmu w dniu 17 grudnia 2020 r. 

zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy oraz wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania 

bez odsyłania projektu ustawy do Komisji.  
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W związku przyjęciem, drugiego ze wskazanych wniosków, Sejm przystąpił 

do trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Art. 2 wprowadza standardowy słowniczek używanych w tej ustawie określeń i skrótów. 

Wątpliwości budzą objaśnienia zawarte w pkt 8–13. Nie definiują one pojęć, a nie 

wprowadzają skrótów terminologicznych. Przyjęta technika legislacyjna nie realizuje 

również celu w postaci do dążenia do skrótowości tekstu (unikania powtarzania takich 

samych fragmentów treści w wielu normach). Taki sam elekt można osiągnąć stosując 

Zasady techniki prawodawczej określające zasady powoływania w treści danego aktu 

prawnego innego aktu prawnego po raz pierwszy i przy kolejnych odesłaniach (§ 158 

ust. 1 i 2 Ztp); 

 

2) W określonych w ustawie przypadkach nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach 

publicznych. W art. 13 ust. 6, art. 16 ust. 4, art. 18 ust. 6 wyłącza się stosowanie 

przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do: tworzenia rezerw, zawarcia 

umowy przechowania rezerw, utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie 

umowy o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych lub umowy o pozostawaniu 

w gotowości do świadczenia usług. Prawna dopuszczalność powołanego unormowania 

powinna być rozpatrywana w świetle postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. 

zm.), które zawierają taksatywny katalog dostaw, usług oraz robót budowlanych 

niepodlegających reżimowi udzielania zamówień publicznych. Analiza powołanej 

dyrektywy, w szczególności przepisów art. 7–12, uzasadnia wątpliwości, czy 

przywołane wyżej przepisy ustawy są zgodne z prawem Unii Europejskiej. Wydaje się, 

iż trakcie senackiego postępowania ustawodawczego zgodność powyższego wyłączenia 

z prawem unijnym powinna zostać wykazana, przez autorów ustawy, w sposób 

bezsporny; 

 

3) proponuje się wprowadzenie zmiany porządkującej, uwzględniającej wprowadzenie do 

systemu prawnego niniejszej ustawy, przewidującej wprowadzenie stosownej zmiany 

w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 
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We wskazanym akcie prawnym w art. 1 w ust. 2 w pkt 1 występuje odesłanie do 

ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. 

Analogiczną uwagę należy zgłosić w odniesieniu do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia. 

Propozycje poprawek: 

– po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: 

„Art. 53a. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 838) w art. 5 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c wyrazy „ustawy z dnia 29 października 

2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846 oraz z 2020 r. poz. 374) 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o rezerwach strategicznych (Dz. U. poz. …)”, 

 

– po art. 58 dodaje si art. 58a w brzmieniu: 

„Art. 58a. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 i 1565) w art. 1 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „ustawy z dnia 

29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846 oraz z 2020 r. 

poz. 374, 695 i 875)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia … o rezerwach strategicznych 

(Dz. U. poz. …)”; 

 

4) w art. 61 wprowadza się zmiany m.in. w art. 19 w ust. 5 w pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym. W odniesieniu do wskazanej zmiany należy zauważyć, 

iż ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw nadano nowe brzmienie całemu art. 19. Wskazana ustawa 

nowelizująca ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2021 r. Omawiana nowelizacja została 

w dniu 22 grudnia 2020 r. podpisana przez Prezydenta. Mając na uwadze kalendarz 

legislacyjny oraz przewidziany w art. 81 termin wejścia wżycie niniejszej ustawy, 

zasadnym jest wprowadzenie poprawki uwzględniającej nadanie nowego brzmienia 

art. 19 ustawy o podatku akcyzowym nowelizacją z dnia 10 grudnia 2020 r. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 61 wyrazy „użyte w art. 19 w ust. 5 w pkt 2” zastępuje się wyrazami „użyte 

w art. 19 w ust. 7 w pkt 1 w lit. b i w pkt 2 w lit. b oraz w ust. 12 i 16”. 
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5) W ustawie ustawodawca kilkakrotnie (art. 13 ust. 5 pkt 1, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 1 

pkt 13 i art. 44 ust. 2 pkt 3 i ust. 5) posłużył się odesłaniem zawierającym wyrażenie: 

„przepisy odrębne”. Mając na względzie § 156 Zasad techniki prawodawczej (zasady 

formułowania odesłań) oraz Dobre Praktyki Legislacyjne – Odsyłanie do „przepisów 

odrębnych” i przepisów określonych, wymaga podkreślenia, że w ustawach należy 

unikać posługiwania się wyrażeniem „przepisy odrębne”, ponieważ jest to niewłaściwa 

metoda konstruowania odesłań w przepisach – nie informuje bowiem precyzyjnie 

adresata aktu, które normy ma w danej sytuacji zastosować. Zasada, że akt normatywny, 

do którego następuje odesłanie, wskazuje się jednoznacznie, oznacza że w przepisach 

ustawy nie należy zamieszczać nic niewnoszących odesłań do przepisów odrębnych1); 

 

Uwaga redakcyjna 

– w art. 31 w ust. 1 w pkt 11 wyraz „właściwego” zastępuje się wyrazem „właściwemu”. 

 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Główny legislator 

                                                 
1) Zob. G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Warszawa 2016. s. 178. 


