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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 255 i 694) wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 4. Rezerwy strategiczne mogą stanowić surowce, materiały, urządzenia, 

maszyny, konstrukcje, elementy infrastruktury krytycznej, moc produkcyjna, moc 

usługowa, zwierzęta gospodarskie, produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, 

środki spożywcze i ich składniki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty 

lecznicze weterynaryjne oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), materiały 

wybuchowe, broń, amunicja oraz ich istotne części, ładunki miotające oraz wyroby 

i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 

13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545, z 2021 r. 

poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. …), produkty biobójcze, a także inne produkty – 

niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3.”; 

2) w art. 16 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

– lit. c otrzymuje brzmienie:  

„c) gwarantującym właściwą jakość przechowywanego asortymentu rezerw 

strategicznych w okresie jego przechowywania, a w przypadku 

materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz ich istotnych części, 

ładunków miotających oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ustawę z dnia 

21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawę z dnia 

13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 
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2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

zapewniającym przechowanie tego asortymentu zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 33 ust. 1–3a tej ustawy oraz przepisami wydanymi na 

podstawie art. 33 ust. 4 tej ustawy,”, 

– dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) posiadającym odpowiednie zezwolenia, koncesje lub licencje na 

przechowywanie danego asortymentu, wymagane na podstawie odrębnych 

ustaw;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) organem administracji publicznej lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą, 

spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b–d.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955) 

w art. 3 po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu: 

„2c) broni i amunicji lub ich istotnych części gromadzonych przez Rządową Agencję 

Rezerw Strategicznych w celu tworzenia, utrzymywania lub udostępnienia rezerw 

strategicznych lub których zakup, magazynowanie, dystrybucja, wydawanie lub 

inne zadania zostały powierzone tej Agencji zgodnie z art. 29 lub art. 32 ustawy 

z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 

i 694 oraz z 2022 r. poz. …);”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204) w art. 2 po ust. 3 dodaje się 

ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych, 

przechowywanych, przemieszczanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych 

w celu tworzenia, utrzymywania lub udostępnienia rezerw strategicznych lub których 

zakup, magazynowanie, dystrybucja, wydawanie lub inne zadania zostały powierzone 

tej Agencji zgodnie z art. 29 lub art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach 

strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 oraz z 2022 r. poz. …).”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
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i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz 

z 2021 r. poz. 1329) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Przepisów ustawy nie stosuje się do Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych wykonującej zadania w zakresie tworzenia, utrzymywania 

i udostępnienia rezerw strategicznych oraz zadania na podstawie art. 29 i art. 32 ustawy 

z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 

oraz z 2022 r. poz. …).”. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 



UZASADNIENIE 

1. Zakres i cel wprowadzanych zmian 

Celem zmian jest rozszerzenie katalogu rezerw strategicznych tworzonych 

i utrzymywanych w ramach systemu rezerw strategicznych. 

Na mocy projektowanej ustawy system rezerw strategicznych zostanie rozbudowany 

o dotychczas nieuwzględnione materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz ich istotne części, 

ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

Celem wprowadzanych zmian jest bardziej efektywne zabezpieczenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także jej obywateli, na wypadek powstawania zagrożeń, w szczególności o 

charakterze hybrydowym, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne oraz 

życie i zdrowie obywateli.  

Obowiązująca ustawa o rezerwach strategicznych nie zawiera dostatecznego poziomu 

regulacji dających możliwości szybkiego i sprawnego reagowania w obszarze rezerw 

strategicznych o charakterze policyjnym lub wojskowym, wobec dynamicznego rozwoju 

sytuacji kryzysowych, których przykładem mogą być naruszenia granic Polski mające 

charakter zorganizowany. W takim przypadku może zaistnieć konieczność wydania 

odpowiednim służbom zgromadzonych w tym celu rezerw strategicznych w ilościach 

dostosowanych do sytuacji kryzysowych.  

2. Projektowane rozwiązania 

Projektowana zmiana ustawy w art. 4 rozszerza katalog rezerw strategicznych o 

dodatkowy asortyment rezerw – broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające 

oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu ustawy 

z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545, z późn. zm.). 

Możliwość utworzenia rezerw strategicznych w asortymencie broni, amunicji, materiałów 

wybuchowych, ładunków miotających oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym pozwoli skuteczniej odpowiadać na wszelkie potrzeby związane 

z funkcjonowaniem państwa, w szczególności ułatwi szybsze reagowanie na ewentualne 

zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze hybrydowym. 
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Z uwagi na poszerzenie katalogu asortymentu rezerw strategicznych konieczne jest 

wprowadzenie zmiany w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c i dodanie lit. d oraz wprowadzenie zmiany w 

art. 16 ust. 1 pkt 2 zmienianej ustawy o rezerwach strategicznych. Zmiany te mają na celu 

rozszerzenie katalogu przesłanek, które muszą spełnić przedsiębiorcy, aby przechowywać 

nowe rodzaje rezerw strategicznych. Proponowane regulacje wprowadzają również 

mechanizmy umożliwiające zapewnienie właściwego przechowania oraz kontroli nowych 

kategorii rezerw strategicznych – z uwagi na ich specyficzny charakter. 

W celu umożliwienia dokonywania przez Agencję zakupów broni oraz amunicji oraz 

wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym lub technologii o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym, na potrzeby utworzenia rezerw strategicznych lub w wykonaniu 

decyzji właściwych organów zgodnie z art. 29 lub art. 32 ustawy zmienianej konieczne jest 

wprowadzenie zmian w ustawach: 

1) z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955), 

2) z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204), 

3) z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545, z 

późn. zm.). 

Proponowane zmiany w ww. ustawach mają na celu wyłączenie przepisów w zakresie 

ograniczeń i obowiązków wynikających z tych ustaw w stosunku do czynności 

podejmowanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w ramach  realizacji zadań 

ustawowych. Takie rozwiązanie pozwoli na sprawne tworzenie i utrzymywanie nowego 

rodzaju rezerw strategicznych, a także ich sprawniejsze udostępnianie, jak też realizację przez 

Agencję zadań powierzonych w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

jak również sytuacji wsparcia wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności 

państwa, a także realizacji interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie 

bezpieczeństwa narodowego. Mając na uwadze konieczność zachowania zgodności z 

postanowieniami dyrektywy (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli 

nabywania i posiadania broni, dyrektywy 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na 

rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz 
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dyrektywy 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 

państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów 

pirotechnicznych, wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do likwidacji rezerw 

strategicznych przez Agencję. 

3. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

W ocenie projektodawcy, projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Uwarunkowanie decyzji w zakresie asortymentu i ilości rezerw strategicznych wynikami 

analizy ryzyka i niepewności zagrożeń bezpieczeństwa państwa spowoduje, że rezerwy nie 

będą wykorzystywane do transakcji koniunkturalnych, co reguluje również kwestie 

ewentualnej ukrytej pomocy publicznej państwa dla wybranych przedsiębiorców oraz wpływu 

na konkurencyjność przedsiębiorców. 

4. Brak obowiązku notyfikacji, zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia. 

5. Wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Zmiany proponowane w projekcie dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy 

uczestniczą w mechanizmach realizowanych przez Agencję w ramach tworzenia i 

utrzymywania, udostępniania oraz likwidacji rezerw strategicznych. W związku z tym nie 

zachodzi zjawisko dyskryminacji określonej grupy przedsiębiorców. 

 



Nazwa projektu 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz 
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lub Podsekretarza Stanu  
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email: Marta.Pilarska-Baran@kprm.gov.pl  
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Źródło:  

Inicjatywa własna – wnioski z prac nad 

przygotowaniem projektu Rządowego 

Programu Rezerw Strategicznych na lata 

2022–2026 oraz aktualnej sytuacji 

geopolitycznej i zmieniających się wyzwań 

i zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa 

i obronności państwa 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych 

i programowych RM 

UD332 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wobec dynamicznego rozwoju sytuacji kryzysowych, zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami oraz w toku 

prac analitycznych nad projektem nowego Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 został 

sformułowany wniosek o konieczności włączenia do rezerw strategicznych asortymentu takiego jak broń, amunicja czy 

wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Determinowane jest to pilną potrzebą lepszego 

i sprawniejszego reagowania na zagrożenia, zwłaszcza te, które trudno przewidzieć w krótkiej, jak i długiej perspektywie 

czasu. Obowiązujące przepisy dotyczące działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu ww. produktami nie 

zawierają dostatecznego poziomu regulacji dających możliwość szybkiego i sprawnego tworzenia rezerw strategicznych 

w tym obszarze. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponowane zmiany w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

255 i 694), ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955), ustawy z dnia 21 czerwca 2002 

r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204) oraz ustawy z dnia 

13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1329, z późn. zm.) mają na celu poszerzenie zakresu definicji rezerw strategicznych oraz wyłączenie 

przepisów w zakresie ograniczeń i obowiązków wynikających z tych ustaw w stosunku do czynności podejmowanych 

przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w ramach realizacji zadań związanych z tworzeniem rezerw 

strategicznych lub w wykonaniu decyzji właściwych organów zgodnie z art. 29 lub art. 32 ustawy o rezerwach 

strategicznych. Takie rozwiązanie pozwoli na sprawne tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych w tym 

asortymencie lub realizację zadań powierzonych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Czechy  

System państwowych rezerw materiałowych Republiki Czeskiej stanowi część systemu kryzysowego zaopatrzenia 

gospodarczego kraju (Systém hospodářských opatření pro krizové stavy, HOPKS), w skład którego wchodzą następujące 

elementy (tzw. pięć filarów): 

a. system zarządzania kryzysowego; 

b. system mobilizacji gospodarczej (w warunkach wojny); 

c. system państwowych rezerw materiałowych; 

d. system działań regulacyjnych; 

e. infrastruktura. 

Państwowe rezerwy materiałowe (státní hmotné rezervy, SHR) obejmują następujące zasoby: 

a. rezerwy materiałowe (hmotné rezervy, SHR), stanowiące zasób podstawowych surowców, materiałów, półfabrykatów i 

produktów niezbędnych dla zapewnienia działania gospodarki w warunkach kryzysu; 

b. rezerwy mobilizacyjne (mobilizační rezervy, MR), stanowiące zasób podstawowych surowców, materiałów, 

półfabrykatów, produktów, maszyn i innych aktywów przeznaczonych na zaopatrzenie mobilizacyjne w warunkach 

gospodarki wojennej; 

c. zapasy interwencyjne (pohotovostní zasoby, PZ), stanowiące rezerwę podstawowych materiałów i produktów 

przeznaczonych do zapewnienia niezbędnego zaopatrzenia ludności oraz służb ratowniczych w warunkach kryzysu; 

d. zapasy humanitarne (zásoby pro humanitární pomoc, ZPHP), stanowiące rezerwę podstawowych materiałów i 

produktów przeznaczonych po ogłoszeniu stanu wyjątkowego do nieodpłatnego dostarczenia osobie fizycznej znajdującej 

się w ciężkiej sytuacji materialnej (pomoc socjalna). 

Rezerwy materiałowe składają się z trzech podstawowych grup zasobów: 

mailto:Marta.Pilarska-Baran@kprm.gov.pl
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a. ropa naftowa i produkty ropopochodne, zasoby są częścią systemu bezpieczeństwa naftowego Czech i UE; 

b. podstawowe artykuły spożywcze, zasoby tworzone na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Obrony; 

c. podstawowe surowce przemysłowe, zasoby tworzone na zlecenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

Przechowywanie rezerw oparte jest na dualistycznym systemie magazynowania: 

a. magazynowanie w obiektach państwowych, stanowiące priorytet ze względu na zarządzanie i nadzór bezpośredni nad 

warunkami składowania; 

b. magazynowanie przez podmioty gospodarcze (umowa), stosowane tylko w przypadkach, gdy system SHR nie posiada 

własnych zdolności magazynowych odpowiadających określonym warunkom składowania poszczególnych towarów i ich 

objętości lub w przypadku towarów z krótkim okresem przydatności. 

 

Odpowiedzialność za nabycie, utrzymanie, finansowanie SHR i ich wykorzystanie w sytuacji kryzysowej jest jedną z trzech 

podstawowych kompetencji Państwowego Zarządu Rezerwami Materiałowymi (SSHR). Szef SSHR w celu skutecznej  

koordynacji działań z zakresu uruchomienia rezerw wchodzi w skład Centralnego Sztabu Kryzysowego (ÚKŠ) 

stanowiącego czeski odpowiednik RCB. W ramach UKS działa stała ekspercka grupa robocza ÚKŠ ds. Koordynacji 

Zabezpieczenia Materiałowego (odborná pracovní skupina ÚKŠ, OPS), która odpowiada za operacyjną koordynację użycia 

zasobów materiałowych przez sztaby kryzysowe ministerstw i innych centralnych organów administracyjnych oraz 

regionalnych sztabów kryzysowych. 

 

Drugim z państw europejskich, które tworzą rezerwy mobilizacyjne w postaci broni i amunicji w ramach funkcjonowania 

krajowego systemu rezerw strategicznych i zarządzania kryzysowego, jest Finlandia. 

 

W większości krajów członkowskich OECD/UE rezerwy w zakresie broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym nie funkcjonują w ramach systemu rezerw strategicznych. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt   

 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorcy wykonujący 

działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania i 

obrotu 

materiałami wybuchowymi, 

bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią 

o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym 

1926 Rejestr przedsiębiorców 

posiadających koncesję na 

wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją 

oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym – www.mswia.gov.pl 

Mogą zawierać z Agencją 

umowy o gotowości produkcji 

lub świadczenia usług, umowę 

przechowania i podlegać 

kontroli przez Agencję w tym 

zakresie. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie przewiduje się poddawania projektu konsultacjom publicznym z uwagi na konieczność pilnego procedowania 

projektu oraz obowiązującego stanu epidemii i wiążących się z tym zintensyfikowanych bieżących działań Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych. 

W trakcie prac nad projektem nowego Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 i licznych 

konsultacji z organami administracji publicznej, służbami i innymi jednostkami realizującymi zadania w zakresie 

bezpieczeństwa i obrony państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, 

porządku i zdrowia publicznego zespół pracujący w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dokonał analizy zgłoszeń 

w obszarze ww. asortymentu oraz uzasadnienia tworzenia w ich obszarze rezerw strategicznych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt 

ustawy zostanie udostępniony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces 

Legislacyjny”. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             
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budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Dotacje celowe z budżetu państwa, rezerwa celowa budżetu państwa. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Tworzenie rezerw strategicznych w ww. asortymencie, zarówno w ramach Rządowego Programu 

Rezerw Strategicznych, jak i poza Programem, a także wykonywanie działań na podstawie art. 29 

lub art. 32 ustawy o rezerwach strategicznych będzie realizowane w ramach przyznanych dotacji 

celowych lub przekazanych środków finansowych ze środków organów oraz podmiotów 

powierzających Agencji inne zadania. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją broni, amunicji , materiałów 

wybuchowych lub wyrobów technicznych mogą mieć dodatkowe zamówienia 

tych materiałów na potrzeby realizacji nowych zadań ustawowych Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych. Wielkość ta jest nie do oszacowania. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją broni, amunicji , materiałów 

wybuchowych lub wyrobów technicznych mogą mieć dodatkowe zamówienia 

tych materiałów na potrzeby realizacji nowych zadań ustawowych Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych. Wielkość ta jest nie do oszacowania. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Brak. 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Proponowane rozwiązania będą dotyczyły przede wszystkim przedsiębiorców, którzy są 

właścicielami określonego asortymentu, mogącego stanowić rezerwy strategiczne, są 

producentami takiego asortymentu lub dysponują odpowiednią bazą magazynową. Rządowa 

Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła zawierać z określonymi przedsiębiorcami 

umowy o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych, magazynowania określonego asortymentu 

lub umowy o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług. W przypadku asortymentów 

specjalistycznych lub wymagających szczególnych warunków przechowywania nie będą 

ponoszone dodatkowe koszty inwestycyjne związane na przykład z koniecznością dostosowania 

i wyposażenia magazynów. Zwiększona tym samym sieć magazynowa pozwoli na łatwiejszą, 

szybszą i tańszą dystrybucję rezerw strategicznych do miejsc ich wykorzystania. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przewiduje się wejście w życie w I/II kwartale 2022 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu nastąpi po 3 latach od dnia wejścia w życie proponowanej regulacji. W szczególności 

miernikami będą: zwiększenie poziomu zabezpieczenia państwa na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Miernik 

wyrażony zostanie w % jako % poziomu utrzymywanych rezerw (w stosunku do potrzeb danego asortymentu). 

Podmiot odpowiedzialny: Prezes Rady Ministrów. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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