
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

o rezerwach strategicznych 

 

(druk nr 304) 

 
U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)  

Art. 52n. 

1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu 

obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 

stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19: 

1)   podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa 

w art. 7 ustawy o COVID-19; 

2)   [Agencji Rezerw Materiałowych] <Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych> z 

przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 

3)   Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej; 

4)    domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom 

dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym 

domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473). 

2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej: 

1)   do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości 

darowizny; 

2)   w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3)   od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca wartości darowizny. 

2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje również w przypadku, 

gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2410949:part=a2u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2410949:part=a7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412149&full=1
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1)   przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację 

podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 

r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz 

2)   organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania 

środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki 

zostały przekazane. 

3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 

3a 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1406, 1492,1565 i 2122 i 2123) 

 

Art. 6. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   Skarb Państwa; 

2)   Narodowy Bank Polski; 

3)   jednostki budżetowe; 

4)   państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); 

4a)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

4b)  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

4c)   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z wyłączeniem działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 240 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875); 

5)   przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ 

administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub 

umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej; 

6)   jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2226639&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2337504:part=a240u6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2316428&full=1
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7)   Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)   fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, 

utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem 

specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia 

inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych; 

10a)   instytucje wspólnego inwestowania, z zastrzeżeniem ust. 4, posiadające siedzibę w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

b)   wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, 

zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w 

papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 

c)   prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad 

rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

d)  ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad 

rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, 

e)  posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji, 

f)  zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia 

właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te 

mają siedzibę; 

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

funduszy emerytalnych; 

11a)  podatników posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów 

związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a)  podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 
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b)  prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w 

którym mają siedzibę, 

c)  ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę, 

d)  posiadają depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tych podatników, 

e)  przedmiotem ich działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich 

lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po 

osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego; 

12)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 

875); 

12a)  Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

[15)  Agencję Rezerw Materiałowych;] 

<15) Rządową Agencję Rezerw Strategicznych;> 

16)  Narodowy Fundusz Zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1373, z późn. zm.); 

17)  Bankowy Fundusz Gwarancyjny; 

18)  podmiot zarządzający aktywami w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842); 

19)   Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

20)   jednostki dozoru technicznego, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568 i 1086); 

21)   Krajowy Zasób Nieruchomości; 

22)   Polską Agencję Nadzoru Audytowego, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1421, 1571, 2200 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 568). 

2. (uchylony). 

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 10a i 11a, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2335151&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2335151&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2392817&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2364222&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2215195&full=1
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innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 

państwa, w którym podatnik ma siedzibę. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do: 

1)   instytucji wspólnego inwestowania: 

a)  które prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego albo są instytucją wspólnego inwestowania typu otwartego działającą na 

podstawie zasad i ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom wspólnego 

inwestowania typu zamkniętego, lub 

b)  których tytuły uczestnictwa, zgodnie z dokumentami założycielskimi, nie są oferowane w 

drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez 

osoby fizyczne wyłącznie w przypadku, gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia 

tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro; 

2)   dochodów z nieruchomości, o których mowa w art. 24b ust. 1, w tym uzyskanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do podatku, o którym 

mowa w art. 24b. 

Art. 38g. 

1. Od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 w celu obliczenia podatku 

lub zaliczki podatnik może odliczyć nieodliczone na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 

darowizny przekazane od dnia i stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. na 

przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19: 

1)   podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa 

w art. 7 ustawy o COVID-19; 

2) [Agencji Rezerw Materiałowych] <Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych> z 

przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 

3)   Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej; 

4)    domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom 

dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym 

domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473). 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2410949:part=a2u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2410949:part=a7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2412149&full=1
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2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej: 

1)   do dnia 30 kwietnia 2020 r.- odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości 

darowizny; 

2)   w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3)   od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca wartości darowizny. 

2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje również w przypadku, 

gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, jeżeli: 

1)   przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację 

podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 

r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz 

2)   organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania 

środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki 

zostały przekazane. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 18 ust. 1b, 1c, 1e-1g, 1k oraz art. 27 ust. 4a. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 

843, 1086, 1378 i 1565) 

Art. 4ba. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych prowadzi wykaz przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą 

paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, 

którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, 

przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz ustalany jest na ostatni dzień każdego 

miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2375978:part=a3u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2375978:part=a3u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2375978:part=a3u3&full=1
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1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy 

końcowego paliw ciekłych poprzez: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b)  miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres, 

c)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 

d)   (uchylona), 

e)   numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli 

posiada, 

f)  serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2)   informacje o rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem usług, o których mowa w 

ust. 1; 

3)   informacje o posiadanych koncesjach lub o wpisie do rejestru podmiotów przywożących; 

4)    informacje o wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym mowa w art. 13 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 411), zwanej 

dalej "ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i 

zakłóceń na rynku naftowym". 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, udostępnia 

wykaz w swojej siedzibie oraz publikuje go na swojej stronie internetowej, jeżeli ją 

posiada, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru PESEL oraz 

serii i numeru dokumentu tożsamości. 

4. (4) Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, przekazuje 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przy użyciu formularza elektronicznego 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, 

miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o 

których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy 

sprawozdanie. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy 

końcowego paliw ciekłych poprzez wskazanie danych określonych w ust. 2 pkt 1; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2344646:part=a13&full=1
javascript:void(0)
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2)   informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez wskazanie 

informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wytworzeniu lub 

nabyciu na tym terytorium, będących przedmiotem usług, o których mowa w ust. 1, wraz 

z podaniem miejsca ich świadczenia. 

6. (5) (uchylony). 

7. (uchylony). 

[8. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 4, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych 

sprawozdaniach.] 

<8. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 4, Prezes Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych 

zawartych w tych sprawozdaniach.> 

9. (6) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udostępnia, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi Agencji Rezerw 

Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi 

właściwemu do spraw energii zestawienie danych, o którym mowa w ust. 8, w terminie 45 

dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy. 

 

Art. 23. 

1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i 

polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

1a. (uchylony). 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 

1)   udzielanie i cofanie koncesji; 

2)   zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i 

ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym 

analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; 

3)   ustalanie: 

a)  współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania 

przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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b)  okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w lit. a, 

c)  wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, dla 

przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, 

d)  maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw 

gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców, 

e)   (uchylona), 

f)   wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f; 

3a)  opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o których 

mowa w art. 16 ust. 1; 

4)    (uchylony); 

4a)   kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 oraz w art. 

49b ust. 1; 

5)   uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16; 

6)   wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz 

publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej 

stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych adresowych, 

obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami systemu; 

6a)   przyznawanie certyfikatu niezależności; 

6b)   kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora systemu 

przesyłowego gazowego obowiązków określonych w niniejszej ustawie oraz umowie, o 

której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, w tym monitorowanie powiązań pomiędzy 

właścicielem sieci przesyłowej a operatorem systemu przesyłowego gazowego oraz 

przepływu informacji między nimi; 

6c)   informowanie Komisji Europejskiej o wyznaczeniu operatorów systemów przesyłowych; 

6d)   wydawanie decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e; 

7)   udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 

ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1; 

8)   zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa w art. 9g; 

9)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: 

a)  wyłaniania sprzedawców z urzędu, 

b)  budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć 

zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; 
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10)  kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na 

wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii 

elektrycznej; 

11)   kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz innych uczestników rynku 

energii elektrycznej obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 

714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także wykonywanie innych 

obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego rozporządzenia oraz obowiązków 

wynikających z rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 i art. 18 rozporządzenia 

714/2009; 

11a)   kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub 

operatora systemu połączonego gazowego oraz innych uczestników rynku paliw 

gazowych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005, wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego 

rozporządzenia oraz zatwierdzanie odpowiednich punktów w systemie przesyłowym, 

objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 tego rozporządzenia, a także 

wykonywanie obowiązków organu regulacyjnego wynikających z rozporządzeń 

przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

11b)   zatwierdzanie metod alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami, 

opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w 

odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 6 i art. 

18 rozporządzenia 714/2009 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowej 

gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz rozporządzeń 

przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

11c)   rozstrzyganie spraw w zakresie określonym w art. 8a; 

11d)   zatwierdzanie wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w art. 9ga ust. 1; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.784478&full=1
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11e)   rozstrzyganie spraw w zakresie określonym w art. 7 ust. 8 rozporządzenia 2016/631, 

art. 6 ust. 8 rozporządzenia 2016/1388 oraz art. 5 ust. 8 rozporządzenia 2016/1447; 

12)  rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1; 

13)  nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 

14)  współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw 

energetycznych ograniczającym konkurencję; 

14a)  współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem kapitałowym, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, 284 i 568) w zakresie niezbędnym do właściwego 

wykonywania zadań określonych w ustawie; 

14b)  (34) współpraca z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją, w szczególności w 

zakresie sporządzania i stosowania kodeksów sieci oraz zatwierdzania metod zarządzania 

ograniczeniami opracowanymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005, a także w zakresie integracji krajowych sektorów energetycznych na poziomie 

regionalnym oraz w celu spójnego stosowania prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do 

gazociągów międzysystemowych; 

14c)   zawieranie umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu zacieśniania współpracy w 

zakresie regulacji; 

14d)   zwracanie się do Agencji w sprawie zgodności decyzji wydanych przez inne organy 

regulacyjne, o których mowa w pkt 14b, z wytycznymi, o których mowa w 

rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 

r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 

energii elektrycznej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 
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javascript:void(0)
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.784478&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.784480&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.784478&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.784480&full=1


- 12 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz informowanie Komisji Europejskiej o 

niezgodności tych decyzji; 

15)  ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 

przedsiębiorstw energetycznych; 

16)  określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu 

kształtowania taryf; 

17)  publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 

energii; 

18)   zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 

a)   (uchylona), 

b)  średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób jej 

obliczenia, 

c)  średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw 

posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji: 

–  opalanych paliwami węglowymi, 

–  opalanych paliwami gazowymi, 

–  opalanych olejem opałowym, 

–  stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii, 

d)  średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, 

obliczanej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych 

- w poprzednim roku kalendarzowym; 

18a)   zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym obliczanie i ogłaszanie, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, 

średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim 

kwartale, oraz ogłaszanie sposobu ich obliczania; 

19)   (uchylony);  

19a)  przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11; 

19b)   wykonywanie zadań, obowiązków oraz korzystanie z uprawnień określonych w sposób 

wiążący dla organu regulacyjnego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.974098&full=1
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hurtowego rynku energii, zwanym dalej "rozporządzeniem 1227/2011", oraz współpraca z 

Agencją, organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, organem właściwym w sprawach ochrony 

konkurencji i konsumentów oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem 

finansowym, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w 

rozporządzeniu 1227/2011; 

20)  monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie: 

a)  zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z którymi 

istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

b)  mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego i 

zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie gazowym i elektroenergetycznym, 

c)  warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania napraw tej 

sieci, 

d)  wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, korzystania z 

sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o świadczenie usług przesyłania 

lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z uwzględnieniem konieczności traktowania 

tych informacji jako poufnych ze względów handlowych, 

e)  warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania gazu 

ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, 

f)  bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, 

g)  wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań, 

h)  wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w art. 44; 

21)   (uchylony); 

21a)   wydawanie, na wniosek organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, opinii 

dotyczącej skutków ekonomicznych, w tym wpływu na opłacalność wytwarzania energii, 

zastosowania do źródeł spalania paliw drugiej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a 

ust. 2 pkt 2 tej ustawy; 
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21b)   kontrolowanie przedsiębiorstwa energetycznego lub podmiotu przywożącego na 

zasadach określonych w ustawie; 

21c)   prowadzenie w postaci elektronicznej: 

a)  rejestru podmiotów przywożących, 

b)  wykazu podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji 

albo o udzielenie lub zmianę promesy koncesji, 

c)  rejestru przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję, 

d)  wykazu podmiotów posiadających promesę koncesji, 

e)  wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia 

koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia 

koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 

f)  wykazu przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięto koncesję, 

g)  wykazu podmiotów, którym koncesja wygasła, wraz z podaniem podstawy i daty 

wygaśnięcia koncesji; 

21d)   podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych 

interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 

domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji 

dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów 

między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach 

energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące 

tych problemów; 

22)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

2a. Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 20, w szczególności sporządza raport 

przedstawiający i oceniający: 

1)   warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

2)    realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4, z uwzględnieniem zamierzeń 

inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2b. Raport, o którym mowa w ust. 2a, może zawierać także propozycje zmian przepisów 

określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa 

w art. 9 ust. 3, i szczegółowych zasad kształtowania taryf dla energii elektrycznej, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3, służących rozwojowi 
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zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką 

energetyczną państwa, o której mowa w art. 15a, i wnioskami wynikającymi ze 

sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2c. Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w ust. 2a, ministrowi właściwemu do 

spraw energii, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

2d. Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 

32 ust. 1 pkt 4, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa. 

3a. W sprawach z wniosku o udzielenie, przedłużenie albo cofnięcie koncesji na wytwarzanie 

paliw ciekłych, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych oraz obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą z wyłączeniem spraw o zmianę tych koncesji, Prezes URE zasięga 

opinii [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych] <Prezesa Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych>, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratora Generalnego 

oraz Komendanta Głównego Policji. 

3b. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3a, Prezes URE przekazuje [Prezesowi Agencji 

Rezerw Materiałowych] <Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych> 

umowy przedwstępne wobec umów, o których mowa w art. 10 lub 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. 

3c. Organy, o których mowa w ust. 3a, wydają w formie postanowienia opinie zawierające 

ocenę spełnienia przez wnioskodawcę określonych w rozdziale 5 wymogów udzielenia, 

przedłużenia albo cofnięcia koncesji, w zakresie, w jakim wynika to z właściwości ich 

działania określonych w przepisach odrębnych. 

4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 

pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest 

równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii. 

4a. Nieprzedstawienie przez [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych] <Prezesa Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych>, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratora 

Generalnego lub Komendanta Głównego Policji opinii, o której mowa w ust. 3a, w 

terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku do zaopiniowania, jest równoznaczne z 

wydaniem opinii pozytywnej. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2344646:part=a10&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2344646:part=a11&full=1
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5. Prezes URE uchyla decyzję wydaną w sprawach, o których mowa w ust. 2, jeżeli Komisja 

Europejska stwierdziła jej niezgodność z przepisami wydanymi na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do 

sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji od Komisji Europejskiej o 

konieczności jej uchylenia, i informuje o tym uchyleniu Komisję Europejską. 

6. Prezes URE współpracując z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją zapewnia 

taki sam stopień poufności otrzymanych informacji, jaki jest wymagany od organu 

udostępniającego informacje. 

7. Prezes URE kontroluje zapewnienie równego i otwartego dostępu do sieci transportowej 

dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla oraz rozstrzyga spory w 

zakresie określonym w art. 11n ust. 7. 

 

Art. 23r. 

1. Prezes URE przeprowadza kontrolę lub prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie 

naruszenia: 

1)   warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami, o których mowa w art. 32 ust. 1 

pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, albo wpisem do rejestru podmiotów 

przywożących lub 

2)   warunków udzielonych koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie, w 

jakim dotyczą paliw ciekłych. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, prowadzone są zgodnie z planem kontroli, 

przygotowywanym corocznie przez Prezesa URE. 

3. W ramach realizacji zadań lub kontroli prowadzonych na zasadach i w trybach określonych 

w odrębnych przepisach: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, [Prezes Agencji Rezerw Materiałowych] <Prezes Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych>, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor 

Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.784478&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.784480&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1


- 17 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

oraz organy: Policji, Prokuratury, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży 

Pożarnej, nadzoru budowlanego, administracji miar i Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

kontrolują spełnienie obowiązku: 

1)   posiadania koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą 

paliw ciekłych; 

2)   wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a; 

3)   zgłoszenia [do Prezesa URE] infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa w art. 43e. 

4. Organy, o których mowa w ust. 3, mogą kontrolować spełnienie wymogu prowadzenia 

sprzedaży paliw ciekłych i świadczenia usług magazynowania lub przeładunku paliw 

ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w sposób zgodny z art. 43a. 

5. W toku postępowania kontrolnego lub wyjaśniającego, Prezes URE współpracuje z 

organami, o których mowa w ust. 3, które zobowiązane są do przekazywania Prezesowi 

URE wszelkich posiadanych informacji i dokumentów, które mogą posłużyć do 

stwierdzenia, czy nastąpiło naruszenie warunków, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 32d. 

1. Zmiana wpisu lub wykreślenie z rejestru podmiotów przywożących następują na wniosek 

podmiotu przywożącego lub z urzędu. 

2. Podmiot przywożący składa wniosek o: 

1)   zmianę wpisu w rejestrze - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w 

art. 32a ust. 4; 

2)   wykreślenie wpisu z rejestru - w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania 

działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych. 

3. Prezes URE z urzędu, w drodze decyzji, wykreśla z rejestru podmiot przywożący, który w 

okresie kolejnych 6 miesięcy nie dokonał przywozu paliw ciekłych lub zaistniały 

okoliczności, o których mowa w art. 32b. 

4. Na podstawie prowadzonego rejestru, o którym mowa w art. 32a ust. 1, Prezes URE 

udostępnia w formie elektronicznej, co najmniej raz na kwartał, ministrowi właściwemu 

do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw energii, 

Komendantowi Głównemu Policji, [Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych]  

<Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych>, Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektorowi 

Generalnemu Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesowi Głównego Urzędu Miar, 
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Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska oraz Głównego Inspektorowi Sanitarnemu, aktualny wykaz podmiotów 

przywożących zawierający oznaczenie podmiotów przywożących oraz informacje o 

rodzajach, przeznaczeniu przywożonego paliwa ciekłego, a także rodzaju i lokalizacji 

infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez ten podmiot. 

5. Wpis i zmiana wpisu do rejestru podmiotów przywożących są zwolnione z opłaty 

skarbowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1000, z późn. zm.). 

Art. 41. 

1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach: 

1)    gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej 

objętej koncesją lub gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie podjęło w wyznaczonym 

terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania Prezesa URE, albo trwale 

zaprzestało wykonywania tejże działalności; 

2)    cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie 

uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych - 

w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem; 

3)   w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej 

działalności gospodarczej objętej koncesją; 

4)    niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1, lub w 

przypadku wystąpienia okoliczności, których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-6 lub ust. 3a. 

2a. Prezes URE cofa koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą, również w przypadku 

gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie utrzymuje zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego lub nie zapewnia ich dostępności zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 

ust. 2 albo ust. 5 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2398917&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2344646:part=a24u1&full=1
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1)    nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1-3, lub 

występują wobec tego przedsiębiorstwa okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 

1; 

2)    nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4, chyba że zawarło jedną z 

umów, o których mowa w art. 10 lub 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; 

3)   posługuje się przy sprzedaży albo obrocie paliwami ciekłymi numerem identyfikacyjnym 

innym, niż określony w koncesji zgodnie z art. 37 ust. 2a; 

4)    pomimo wezwania ze strony [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych] <Prezes 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych> nie utrzymuje zapasów obowiązkowych 

ropy lub paliw, o których mowa w art. 5 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w przewidzianym 

terminie i wymaganej ilości lub nie wnosi opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b 

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

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 

rynku naftowym, w należnej wysokości albo w terminie; 

5)   pomimo wezwania przez Prezesa URE nie realizuje Narodowego Celu Wskaźnikowego, o 

którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

2c. Prezes URE cofa koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami określonymi w 

ust. 2 również, gdy: 

1)   przedsiębiorstwo energetyczne wykonuje działalność polegającą na obrocie paliwami 

ciekłymi z zagranicą bez wymaganej koncesji; 

2)    przedsiębiorstwu energetycznemu została prawomocnie cofnięta koncesja na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą: 

a)  z powodu wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności 

gospodarczej w tym zakresie, 

b)  z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 4 w zakresie art. 33 ust. 3 pkt 3 lub 6 lub ust. 3a; 

3)   przedsiębiorstwo energetyczne nie spełnia warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b 

pkt 1 i 3, jeżeli są wymagane zgodnie z art. 33 ust. 1d; 

4)    wobec przedsiębiorstwa energetycznego występują okoliczności, o których mowa w art. 

33 ust. 3 pkt 1. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2344646:part=a10&full=1
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3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorstwo 

energetyczne: 

1)   rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania 

koncesjonowanej działalności gospodarczej określone przepisami prawa; 

2)   w wyznaczonym terminie nie usunęło stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z 

warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność 

gospodarczą objętą koncesją. 

4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres: 

1)    ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 

obywateli, a także jeżeli wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności 

wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu, na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117 i 284), 

jeżeli jest to w interesie publicznym, albo też w razie ogłoszenia upadłości podmiotu; 

2)   w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi 

podmiotami; 

3)    w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c, w zakresie art. 

37 ust. 1 pkt 1 i 7. 

4a. Prezes URE może cofnąć koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

1)   nie wykona jednego z obowiązków, o których mowa w art. 33 ust. 1c, art. 37 ust. 2c w 

zakresie art. 37 ust. 2a lub art. 37 ust. 2d; 

2)    przez dwa kolejne miesiące nie przedstawi w terminie informacji, o których mowa w art. 

22 ust. 1 i 3 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i 

zakłóceń na rynku naftowym, albo przedstawi w tych informacjach dane nieprawdziwe; 

3)   nie przekaże sprawozdania, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych. 

4b. Prezes URE może cofnąć koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami 

określonymi w ust. 4 również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie 

wykona obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c w zakresie art. 37 ust. 2a. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu koncesji 

właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. 
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6. Prezes URE niezwłocznie powiadamia [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych] <Prezesa 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych>, ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, Prokuratora Generalnego oraz Komendanta Głównego Policji o cofnięciu 

koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z 

zagranicą. 

6a. Prezes URE niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 

cofnięciu albo wygaśnięciu koncesji w zakresie działalności związanej z prowadzoną 

przez podmiot działalnością gospodarczą jako pośredniczący podmiot olejowy w 

rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 

6b. Prezes URE niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 

zmianie koncesji, jeżeli w jej wyniku podmiot utracił możliwość prowadzenia działalności 

jako pośredniczący podmiot olejowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 

7. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE aktualne wykazy: 

1)   podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji albo o 

udzielenie lub zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia; 

2)   przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat, cofnięta została 

koncesja wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji; 

3)   podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które 

zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania wraz z podaniem podstawy i daty wydania 

rozstrzygnięcia; 

4)   podmiotów, którym wygasła koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wygaśnięcia 

koncesji. 

Art. 43c. 

Prezes URE, co najmniej raz do roku, przekazuje w formie elektronicznej aktualny wykaz 

przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje w zakresie, w jakim dotyczą 

paliw ciekłych: ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Prokuratorowi 

Generalnemu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendantowi 

Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, [Prezesowi 

Agencji Rezerw Materiałowych] <Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych>, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi 

Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, 

Prezesowi Głównego Urzędu Miar, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 
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Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu 

oraz Głównemu Inspektorowi Pracy. 

Art. 43d. 

1. (36) Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie 

do swojej działalności , przekazuje Prezesowi URE za pośrednictwem formularza 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, 

miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i 

wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia 

zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

2. (37) (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. [Na podstawie sprawozdań] < Na podstawie danych ze sprawozdań> , o których mowa 

w ust. 1, Prezes URE ogłasza kwartalnie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki 

całkowite wielkości produkcji i przywozu poszczególnych paliw ciekłych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, stosując nazwy oraz klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody 

CN), w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału. 

[5. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE sporządza miesięczne 

zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych sprawozdaniach.] 

<5. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych 

zawartych w tych sprawozdaniach.> 

6. (38) Prezes URE udostępnia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw 

energii, zestawienie danych, o którym mowa w ust. 5, w terminie 45 dni od dnia 

zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy. 

 

Art. 43f. (41) 

1. Prezes URE prowadzi system teleinformatyczny, który umożliwia: 

1)   składanie za jego pośrednictwem sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d 

ust. 1; 
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2)   składanie za jego pośrednictwem informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1; 

3)   przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk 

zgromadzonych w nim danych, a także kopiowanie danych z systemu na informatyczne 

nośniki danych; 

4)   dostęp organów, o których mowa w art. 4ba ust. 9 i art. 43d ust. 6, do danych 

zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, a 

także do zestawień danych, o których mowa w art. 4ba ust. 8 i art. 43d ust. 5, oraz 

pobieranie tych danych i zestawień danych; 

5)   dostęp ministra właściwego do spraw finansów publicznych do danych zgromadzonych w 

systemie w zakresie, o którym mowa w art. 43e ust. 1, oraz do pobierania tych danych. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia ochronę danych 

zgromadzonych w tym systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz 

zmianą lub utratą danych. Administratorem danych jest Prezes URE. 

3. Sprawozdania, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz informacje, o których 

mowa w art. 43e ust. 1, są składane przy użyciu formularza elektronicznego 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, i opatrywane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu 

obowiązanego do złożenia tych sprawozdań lub informacji. 

4. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia przez [Prezesa URE] <Prezesa Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych> systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, 

2)   sposób składania sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz 

informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, 

3)   wzory sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz informacji, o 

których mowa w art. 43e ust. 1 

- kierując się koniecznością ujednolicenia formy i sposobu przekazywania sprawozdań, o 

których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz informacji, o których mowa w art. 

43e ust. 1, a w przypadku sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4, mając także na 

względzie zakres informacji i danych, określonych w art. 4ba ust. 5. 

5. Minister właściwy do spraw energii, w oparciu o wzory sprawozdań, o których mowa w 

ust. 4 pkt 3, sporządza wzory dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 
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24 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 i 568), i przekazuje je do centralnego 

repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. 

 

Art. 56. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)   nie przestrzega obowiązków wynikających ze współpracy z jednostkami upoważnionymi 

do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi, wynikających z przepisów 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4; 

1a)   (uchylony); 

1b)  nie przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 

7 i 8, lub mimo wezwania przedkłada instrukcję niespełniającą wymagań określonych w 

ustawie; 

1c)  (43) nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l, art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f, 

ust. 9-9b i 14, art. 9d ust. 8, art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 21 i 22, lub nie 

przekazuje kopii umowy, o której mowa w art. 9c ust. 13, lub jej każdorazowej zmiany; 

1d)  nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 

714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003; 

1e)   nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005; 

1f)   (uchylony); 

1g)   ustala instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 8b, niespełniającą wymagań określonych 

w ustawie; 

1h)   nie publikuje aktualnych wykazów, o których mowa w art. 4ba ust. 1; 

1i)   nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4; 

1j)   przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, zawierające nieprawdziwe 

dane; 

2)   nie przestrzega obowiązku utrzymywania zapasów paliw, o którym mowa w art. 10 ust. 1, 

lub nie uzupełnia ich w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1b lub 1c, obniża je w 
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innych przypadkach niż wymienione w art. 10 ust. 1a, lub nie przekazuje informacji, o 

których mowa w art. 10 ust. 1e; 

3)   (uchylony); 

3a)  nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na 

podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3; 

4)   z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1; 

5)   stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi URE do 

zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47; 

5a)  nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa w 

art. 47 ust. 1; 

6)   stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z 

określonymi w niej warunkami; 

7)   odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28; 

7a)  świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie 

przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28; 

8)   prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44; 

9)   zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji; 

10)  nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń; 

11)  wprowadza do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań określonych 

w art. 52; 

12)  nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji; 

12a)   (uchylony); 

12b)   nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 43d; 

12c)   przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d, zawierające nieprawdziwe dane; 

12d)   nie przestrzega obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, o którym 

mowa w art. 32 ust. 2; 

13)  realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 ust. 6; 

14)  z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza dostarczanie paliw gazowych, 

energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców; 

15)  z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub 

zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g ust. 1 

lub art. 7 ust. 1; 
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16)  z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 4h ust. 2; 

17)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5a ust. 1-3; 

17a)   nie informuje odbiorcy końcowego lub operatora systemu dystrybucyjnego lub 

operatora systemu przesyłowego w terminie określonym w art. 5 ust. 14 o konieczności 

zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

17b)   będąc operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego 

gazowego, nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej 

zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej zgodnie z art. 5aa ust. 6 lub 

umowy kompleksowej zgodnie z art. 5ab ust. 1; 

18)  (44) nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 7 ust. 8g-

8g3, 8g6 i 8g7; 

18a)   z nieuzasadnionych powodów, nie dokonuje w terminie określonym w art. 7 ust. 8d7 

pkt 2 przyłączenia mikroinstalacji; 

19)   nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu 

elektroenergetycznego lub gazowego, procedur postępowania i wymiany informacji, a 

także nie stosuje się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9, 

metod, warunków, wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeń 

wydanych na podstawie art. 6 lub art. 18 tego rozporządzenia, metod, warunków, 

wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 lub 

rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego rozporządzenia, a także 

poleceń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego, o których mowa w art. 11d ust. 1 i 2; 

20)  nie przestrzega warunków i kryteriów niezależności operatora systemu, o którym mowa 

w art. 9d ust. 1-2; 
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21)  nie zapewnia wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spełnienia warunków 

i kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-2; 

22)  nie przedkłada do zatwierdzenia programu określającego przedsięwzięcia, jakie należy 

podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o 

którym mowa w art. 9d ust. 4, lub nie przedkłada nowego programu, o którym mowa w 

art. 9d ust. 4b; 

23)  mimo uprzedniego wezwania, nie wykonuje w wyznaczonym terminie programu 

określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia 

niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d ust. 

4, zatwierdzonego przez Prezesa URE lub podejmuje działania niezgodne z 

postanowieniami tego programu; 

24)  będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowiązków 

operatora wynikających z ustawy; 

24a)   nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw 

gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem systemu 

połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyłania, dystrybucji, 

magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji 

skroplonego gazu ziemnego; 

25)  z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 9h ust. 1 i 6, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji wydanej na 

podstawie art. 9h ust. 9; 

25a)   z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o przyznanie 

certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w decyzji, o której 

mowa w art. 9h1 ust. 12; 

26)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9h ust. 11 i 12; 

26a)   nie wykonuje w terminie obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 9h 

ust. 14; 

27)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9j ust. 1, 4 lub 5; 

28)   (uchylony); 

29)   (uchylony); 

30)   (uchylony); 

30a)   utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11s ust. 1; 
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31)   nie przedkłada sprawozdań, o których mowa w art. 9d ust. 5a i art. 16 ust. 18 lub 

planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4; 

32)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1, art. 49b ust. 1 oraz w art. 

49c ust. 1; 

33)   (uchylony); 

34)   (uchylony); 

35)   nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci transportowej 

dwutlenku węgla; 

36)   z nieuzasadnionych powodów: 

a)  odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11m, 

b)  odmawia dostępu, o którym mowa w art. 11o ust. 1 pkt 4, 

c)  wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla; 

37)   będąc operatorem, o którym mowa w art. 11n, nie realizuje obowiązków operatora sieci 

transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy; 

38)   nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11p ust. 3, warunków przyłączenia; 

39)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 1227/2011, nie podaje 

informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości; 

40)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011, nie 

przekazuje Agencji danych, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne; 

41)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1227/2011, nie 

przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, w tym przekazuje informacje 

nieprawdziwe lub niepełne; 

42)   dokonuje sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez 

wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji danych 

podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje w formularzu rejestracyjnym dane 

niepełne lub nieprawdziwe; 

43)   utrudnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 23c ust. 1 

lub w art. 23p ust. 1; 

44)   nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1c; 

45)   sprzedaje paliwa ciekłe z naruszeniem wymogów, o których mowa w art. 43a ust. 1 lub 

4; 

46)   świadczy usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania, lub 

dystrybucji paliw ciekłych z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 43a ust. 2; 
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47)   prowadzi działalność z naruszeniem art. 43a ust. 3; 

48)   nie przekazuje w terminie informacji, lub przekazuje nieprawdziwe informacje, o 

których mowa w art. 43e; 

49)   nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c lub 2d; 

50)   nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 5. 

1a. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

2. (45) Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji 

administracyjnej. <Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przekazuje 

Prezesowi URE informację o naruszeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1i, 1j, 12b, 

12c i 48, niezwłocznie po stwierdzeniu ich wystąpienia.> 

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 

2c. (uchylony). 

2d. (uchylony). 

2e. (46) Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, 

nie może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków 

przyłączenia do sieci. 

2f. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 21, 

nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3. 

2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 39-

43, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł. 

2h. Wysokość kary w przypadkach określonych w ust. 1: 

1)   pkt 1h wynosi od 15 000 zł do 50 000 zł; 

2)   pkt 1i wynosi 10 000 zł; 

3)   pkt 1j wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

4)   pkt 12b wynosi 10 000 zł; 

5)   pkt 12c wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

6)   pkt 44 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

7)   pkt 45-47 wynosi od 50 000 zł do 250 000 zł; 

8)    pkt 48 wynosi 10 000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw 

ciekłych; 

9)   pkt 49 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 
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10)   pkt 50 wynosi od 500 zł do 5000 zł. 

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2, 3a-12, 12b-27, 30a-32 i 34-38, 

nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością 

prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu 

ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym. 

4. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego, z wyjątkiem ust. 4a. 

4a. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 2h pkt 10, jest płatna na konto Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. 

6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, 

stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości 

finansowe. 

6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest 

znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. 

6b. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna. 

7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7a. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

z wyłączeniem art. 68 § 1-3. 

8. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w 

zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń 

przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 

lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 

września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. 
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Art. 62d. 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.: 

1)   przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1, 

przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o 

podmiotach zlecających usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1, w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy to sprawozdanie; 

2)   na wniosek [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych] <Prezesa Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych>, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub 

ministra właściwego do spraw energii, Prezes URE przekazuje kopie sprawozdań, o 

których mowa w pkt 1, do wnioskującego organu; 

3)   Prezes URE przekazuje drogą elektroniczną do [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych] 

<Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych>, ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw energii zestawienie danych, o 

których mowa w art. 4ba ust. 8, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego 

dotyczy to zestawienie danych; 

4)   przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie 

do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie o rodzajach 

oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich 

przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy to 

sprawozdanie; 

5)   na wniosek [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych] <Prezesa Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych>, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub 

ministra właściwego do spraw energii, Prezes URE przekazuje kopie sprawozdań, o 

których mowa w pkt 4, do wnioskującego organu; 

6)   Prezes URE przekazuje drogą elektroniczną do [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych] 

<Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych>, ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw energii zestawienia danych, o 

których mowa w art. 43d ust. 5, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego 

dotyczy to zestawienie danych. 
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U S T A W A   z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1220) 

Art. 7a. 

1. Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw. 

2. Do ministra właściwego do spraw energii należą w szczególności sprawy: 

1)   polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii 

Europejskiej; 

2)    rynków energii, surowców energetycznych i paliw, rozwoju i wykorzystania energii 

jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze; 

3)   bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców 

energetycznych i paliw; 

4)   infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z 

uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego 

kraju; 

5)   inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie 

energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii 

Europejskiej. 

[3. Ministrowi właściwemu do spraw energii podlega Agencja Rezerw Materiałowych.] 

4. (uchylony). 

Art. 33a. 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą 

zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez: 

1)   (uchylony); 

2)   Główny Urząd Statystyczny; 

3)   (uchylony); 

3a)  (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   Polski Komitet Normalizacyjny; 

6)   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

7)   Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu; 

7a)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 
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9a)  (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)   (uchylony); 

14)  (uchylony); 

15)  Urząd Regulacji Energetyki; 

16)   (uchylony); 

17)   Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej[.] <;> 

<18) Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.> 

2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru, o którym mowa w ust. 1, 

określają ustawy. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień właściwego ministra określonych w odrębnych 

przepisach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1. 

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyznacza: 

1)   ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz do 

spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności, objętych 

działalnością administracji rządowej wykonywaną przez urzędy określone w ust. 1, oraz 

wskazuje, który z tych urzędów wyznaczony minister może upoważnić do wykonywania 

zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w sprawach 

uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności, 

2)   ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w tych zawodach regulowanych 

oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania tych 

działalności, dla wykonywania których właściwy jest więcej niż jeden minister 

- kierując się specyfiką poszczególnych zawodów regulowanych oraz działalności, 

właściwością odpowiednich działów administracji rządowej, a także zakresem działania 

urzędów, o których mowa w ust. 1. 

5. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 

w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności 

wskazany urząd albo podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3. 

6. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 
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w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności 

podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 i 2123) 

 

Art. 57b. 

1.  Od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 podatnik może odliczyć darowizny 

przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan 

epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19: 

1)    podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa 

w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą o COVID-19"; 

2)   [Agencji Rezerw Materiałowych] < Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych> z 

przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 

3)   (23) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej; 

4)    domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom 

dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym 

domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473); 

5)   (24) Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747). 

2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej: 
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1)   do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości 

darowizny; 

2)   w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3)   od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca wartości darowizny; 

4)   (25) od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca 200% wartości darowizny; 

5)   (26) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

6)   (27) od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii 

ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości 

darowizny. 

2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje również w przypadku, 

gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli: 

1)   przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację 

podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 

r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz 

2)   organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania 

środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki 

zostały przekazane. 

3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 11 i na podstawie art. 26 

ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Odliczenia z tytułu darowizn, o których mowa w ust. 1, podatnik może uwzględniać przy 

obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku 

podatkowego. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule do darowizn stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 11 oraz art. 21 ust. 2a. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 815) 
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Art. 8. 

Zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych: 

1)   państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, 

międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, 

korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów 

międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne 

osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności; 

2)   (uchylony); 

2a)  organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie 

w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3)   (uchylony); 

4)   jednostki samorządu terytorialnego; 

5)   Skarb Państwa; 

6)   osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, 

motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy 

osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj 

schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami 

narządów ruchu; 

7)   (uchylony); 

[8)   Agencję Rezerw Materiałowych.] 

<8) Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) 

Art. 55. 

1. [Agencja Rezerw Materiałowych] <Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych> przejmie 

od Agencji zadania i obowiązki związane z gromadzeniem i gospodarowaniem 
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państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów 

żywnościowych. 

2. Agencja przekaże [Agencji Rezerw Materiałowych] <Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych> środki rzeczowe i finansowe przeznaczone na realizację zadań i 

obowiązków, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 

niniejszej ustawy. 

3. W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy pracownicy Agencji 

zatrudnieni w Centrali oraz w oddziałach terenowych na stanowiskach pracy związanych 

z wykonywaniem zadań realizowanych w zakresie gromadzenia i gospodarowania 

rezerwami, stają się pracownikami [Agencji Rezerw Materiałowych] <Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych>, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 231 

Kodeksu pracy. 

4. [Agencja Rezerw Materiałowych] <Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych>staje się 

stroną umów i porozumień zawartych przez Agencję związanych z gospodarowaniem 

rezerwami państwowymi produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych. 

5. (uchylony). 

Art. 56. 

1. W postępowaniach administracyjnych wszczętych przez Prezesa Agencji oraz ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie art. 22 ustawy, o której mowa w art. 

43, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, organami 

właściwymi w tych sprawach stają się odpowiednio Prezes [Agencji Rezerw 

Materiałowych] <Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych> albo minister właściwy 

do spraw gospodarki. 

2. Organy prowadzące postępowania, o których mowa w ust. 1, przekażą odpowiednio 

Prezesowi [Agencji Rezerw Materiałowych] <Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych> albo ministrowi właściwemu do spraw gospodarki akta tych 

postępowań, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2141) 
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Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1637); 

4)   członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)   członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)   członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)   Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854); 

11a)   niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o służbie zagranicznej osoby: 

a)   o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej,  

b)  zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1320), 

c)  zatrudnione w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537), 

d)  zatrudnione w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do 

spraw zagranicznych 

-   o ile osoby te są obywatelami polskimi; 

11b)   osoby, o których mowa w art. 2a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie 

zagranicznej, o ile osoby te są obywatelami polskimi; 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
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Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

16)  radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu 

terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 

17a)   członek zarządu związku metropolitalnego; 

18)   członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba będąca 

członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), osoba 

pełniąca funkcję organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek 

Rady Doskonałości Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji 

Ewaluacji Nauki oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

18a)  Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy; 

18b)  członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; 

18c)   Prezes i Wiceprezesi Centrum Łukasiewicz; 

19)  członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca 

lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i 

agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a 

także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor 

naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, 

członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej; 

20)  (utracił moc); 

21)  (utracił moc); 

22)  dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli 

nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne; 

23)  (utracił moc); 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2322827:part=a17u2&full=1


- 40 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska: 

a)  w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach 

administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, 

b)  w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika 

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji 

niezespolonej i jego zastępcy; 

25)  osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. 

poz. 1217, z późn. zm.)(2), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24; 

26)  pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora 

pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy 

oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej; 

27)  pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu 

lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki 

równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji, 

głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i 

głównego specjalisty; 

28)  pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej; 

29)  członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora 

departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia; 

29a)   kontrolerzy w rozumieniu art. 61e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1398, 1492, 1493, 1570 i 1875); 

30)  dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy; 

31)  dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału 

regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy; 

32)  skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy; 

32a)   skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego; 

33)  prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.525379&full=1
javascript:void(0)
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2392817:part=a61(e)u1&full=1


- 41 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

34)  pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka 

kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

35)  (uchylony); 

36)  członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 

37)  dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym; 

38)  (uchylony); 

39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, 

w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji; 

40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

41)  (uchylony); 

42)  osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej 

innej niż wymieniona w pkt 39; 

43)  osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej 

spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40; 

44)  pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: 

a)  (utraciła moc), 

b)   osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej, 

c)   osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, 

głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej Akademii 

Nauk lub w instytucie badawczym, 

d)   osoba zajmująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 

stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora; 

45)  (3) dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 

46)  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

47)  adwokat, radca prawny, notariusz; 

48)  komornik; 

49)  (utracił moc); 

50)  (utracił moc); 
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51)  audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)(4); 

52)  (utracił moc); 

53)  (utracił moc); 

54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 

55)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych 

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska 

służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców; 

56)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

57)  dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

58)  osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w 

rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby Celno-

Skarbowej; 

59)  Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy; 

60)  członek zarządu polskiego związku sportowego; 

61)  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 

61a)   Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego 

zastępcy; 

61b)   Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i jego zastępcy; 

61c)   Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy; 

62)   osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej; 

63)   Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy; 

64)   osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego Związku 

Łowieckiego; 

65)   członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego; 

66)   Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz osoba pełniąca obowiązki 

Prezesa Agencji Badań Medycznych; 

67)   członkowie Rady Agencji Badań Medycznych; 

68)   Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji 

Nadzoru Audytowego oraz członkowie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; 
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<68a) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz jego zastępcy;> 

69)   państwowi inspektorzy sanitarni. 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2)   pkt 3: 

a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - powołujący lub 

mianujący, 

c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3)   pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

5)   pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6)   pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7)   pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8)   pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

9)   pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)   pkt 11 i 11a - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

10a)   pkt 11b - minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej; 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 

a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 
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b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13)  pkt 14: 

a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego - 

Krajowa Rada Sądownictwa, 

e)  w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 

15)  pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

16)  pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z 

wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób - 

właściwy wojewoda; 

16a)   pkt 17a - właściwy wojewoda; 

17)   pkt 18 i 18a: 

a)  w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów, członka 

senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia funkcji organu w 

rozumieniu tego przepisu - właściwy rektor, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora - przewodniczący Rady 

Doskonałości Naukowej, 

c)  w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i na jego 

zastępcę - właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru; 
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17a)  pkt 18b - właściwy organ powołujący; 

17b)   pkt 18c - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

18)  pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek 

publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący; 

19)  pkt 20(5) - właściwy organ koncesyjny; 

20)  pkt 21(6): 

a)  w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej 

będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b)  (utraciła moc); 

21)  pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 

22)  pkt 23(7) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

a)  lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 

24)  pkt 25 - właściwy organ powołujący; 

25)  pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

26)  pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

27)  pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 

28)  pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

28a)   pkt 29a - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; 

29)  pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 

30)  pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

31)  pkt 32 - właściwy organ powołujący; 

31a)   pkt 32a - właściwy wojewoda; 

32)  pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 

33)  pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w 

regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 

34)  (uchylony); 

35)  pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 
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36)  pkt 37 - właściwy organ założycielski; 

37)  pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

38)  pkt 40 - właściwy wojewoda; 

39)  pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

40)  pkt 43 - właściwy wojewoda; 

41)  pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 

42)  pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 

43)  pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

44)  pkt 47: 

a)  w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza - 

Minister Sprawiedliwości; 

45)  pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 

46)  pkt 49(8) - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

47)  pkt 50(9) - Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

48)  pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 

49)  (utracił moc); 

50)  (uchylony); 

51)   pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

52)  pkt 55 - Minister Obrony Narodowej; 

53)  pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

54)   pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55)   pkt 59 - minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

56)  pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej; 

57)  pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego; 

57a)   pkt 61a-61c - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

58)   pkt 62 - Komendant Straży Marszałkowskiej; 

59)   pkt 63 - Szef Kancelarii Sejmu; 

60)   pkt 64: 
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a)  w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku 

Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku 

Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej - właściwy zarząd okręgowy, 

b)  w stosunku do innych osób - właściwy organ powołujący; 

61)   pkt 65 - właściwy organ wybierający; 

62)   pkt 66 i 67 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

63)   pkt 68 - właściwy organ powołujący; 

<63a) pkt 68a – Prezes Rady Ministrów;> 

64)   pkt 69 - właściwy organ powołujący. 

 

 

 

U S T A W A   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 2020 r. poz. 411) 

 

Art. 3. 

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

naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz 

wypełniania zobowiązań międzynarodowych, tworzy się zapasy ropy naftowej i 

produktów naftowych, zwane dalej "zapasami interwencyjnymi". 

2. Zapasy interwencyjne obejmują zapasy: 

1)   obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, zwane dalej "zapasami obowiązkowymi ropy 

naftowej lub paliw", tworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców; 

2)   agencyjne ropy naftowej i paliw, zwane dalej "zapasami agencyjnymi", tworzone i 

utrzymywane przez [Agencję Rezerw Materiałowych]  <Rządową Agencję Rezerw 

Strategicznych >, zwaną dalej "Agencją". 

3. Zapasy interwencyjne zaspokajają zapotrzebowanie na ropę naftową i paliwa w ilości 

odpowiadającej co najmniej iloczynowi 90 dni i średniego dziennego przywozu netto 

ekwiwalentu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym. 

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: 
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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 - międzynarodowy bunkier morski, 

R - liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym. 

3b. Przy obliczaniu średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej dodatki 

uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy zostały dodane do paliw lub z nimi zmieszane. 

4. Zapasy interwencyjne powiększa się o rezerwę na poczet zapasów niedostępnych z 

przyczyn technicznych oraz ubytków podczas przemieszczania zapasów interwencyjnych; 

rezerwa ta wynosi 10% tworzonych i utrzymywanych zapasów interwencyjnych. 

5. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz: 

1)   surowców oraz produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów 

interwencyjnych, 
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2)   surowców oraz paliw, w których tworzy się zapasy interwencyjne, w podziale na 

kategorie (grupy), uwzględniając możliwość zamiennego utrzymywania zapasów tych 

paliw w ramach danej kategorii, 

3)   paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej 

- biorąc pod uwagę obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) według 

załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w 

sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

(Dz. Urz. L 256 z 07.09.1987, str. 1), strukturę zużycia paliw na rynku krajowym oraz 

zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej. 

5a. Ilość utrzymywanych zapasów interwencyjnych oblicza się według wzoru: 

 

Zi = N × 0,96 + B × 1,2 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Zi -   ilość zapasów interwencyjnych wyrażoną w jednostkach wagowych, 

N -    ilość zapasów interwencyjnych ropy naftowej wyrażoną w jednostkach wagowych, 

B -    ilość zapasów interwencyjnych paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), wyrażoną 

w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w 

obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4. 

6. Paliwa, z których są tworzone zapasy interwencyjne, powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw. 

7. Dopuszcza się utrzymywanie, w ramach zapasów interwencyjnych, zapasów benzyny 

silnikowej, gazu płynnego (LPG) oraz olejów napędowych niespełniających wymagań w 

zakresie prężności par i temperatury zablokowania zimnego filtra dla poszczególnych 

okresów roku, określonych w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw. 

8. Utrzymywane, w ramach zapasów interwencyjnych, paliwa, o których mowa w ust. 7, 

mogą być wprowadzone do obrotu, w celu ich wymiany lub zamiany, pod warunkiem że 

w chwili ich wprowadzenia do obrotu będą spełniały wymagania jakościowe określone 

dla poszczególnych okresów roku w przepisach o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.337725:part=zI&full=1
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9. Dopuszcza się utrzymywanie, w ramach zapasów interwencyjnych, paliw znajdujących się 

w końcowym etapie procesu produkcyjnego, przed procesem uszlachetniania, 

komponowania, barwienia i znakowania. 

10. Podmioty, na które nakłada się obowiązek utrzymywania zapasów interwencyjnych, 

zapewniają ich nieograniczoną dyspozycyjność polegającą na braku ograniczeń prawnych 

i faktycznych. 

11. Podmioty, na które nakłada się obowiązek utrzymywania zapasów interwencyjnych, mogą 

ustanawiać ograniczenia prawne lub faktyczne na zapasach interwencyjnych, pod 

warunkiem że ustanowione ograniczenia nie uniemożliwiają lub nie utrudniają 

interwencyjnego uwolnienia tych zapasów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa oraz w sytuacji konieczności wypełnienia zobowiązań 

międzynarodowych. 

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 geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 

r. poz. 868, 1214 i 1495), 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)   dla ropy naftowej w okresie: 

a)  150 dni - od dnia 1 stycznia 2024 r., 

b)  90 dni - od dnia 1 stycznia 2029 r.; 

2)   dla paliw w okresie 90 dni - od dnia 1 stycznia 2024 r. 

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. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2376395&full=1
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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. 

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. 

Art. 28c. 

<1.> Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań Agencji w zakresie zapasów 

interwencyjnych w szczególności na: 

1)   zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne w ilości 

zapewniającej spełnienie wymogu określonego w art. 21a ust. 1, w tym również na zakup 

ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne na kolejny rok w związku z 

wynikającym z art. 5 ust. 3 obniżeniem w następnym roku kalendarzowym poziomu 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia przez Agencję spełnienia wymogów, o których mowa w art. 21c ust. 2; 
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2)   magazynowanie zapasów agencyjnych; 

3)   wymianę i zamianę zapasów agencyjnych, w tym koszty ich przemieszczania; 

4)   ubezpieczenie zapasów agencyjnych; 

5)   zlecanie przez Prezesa Agencji, na podstawie umów, wykonywania zadań w zakresie 

tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych; 

6)   odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia; 

7)   budowę magazynów na potrzeby utrzymywania zapasów agencyjnych przez Agencję; 

8)    zwrot nadpłaconych lub nienależnie zapłaconych opłat zapasowych wraz z 

oprocentowaniem; 

9)    zwrot kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-5a, 7, 8, 18-18b i 20, wraz z 

oprocentowaniem; 

[10)   koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów 

interwencyjnych;] 

<10) koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów 

interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 4ba, art. 43d, art. 43e, art. 43f ust. 1 i 

art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;> 

11)  obsługę pożyczek z budżetu państwa wraz z ich spłatą; 

12)   koszty przeprowadzenia prób technicznych, o których mowa w art. 29d. 

<2. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Prezesa Agencji 

określonych w art. 4ba, art. 43d, art. 43e, art. 43f ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w tym na finansowanie utworzenia lub 

prowadzenia i utrzymywania systemu informatycznego, o którym mowa w art. 43f 

ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.1845 i 2112) 

 

Art. 46d. 

1. W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, minister 

właściwy do spraw zdrowia może polecić [Agencji Rezerw Materiałowych]  <Rządowej 
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Agencji Rezerw Strategicznych> udostępnienie niezbędnego asortymentu rezerw 

strategicznych, określając: 

1)   rodzaj tego asortymentu i jego ilości; 

2)   organ, na rzecz którego rezerwy strategiczne zostaną udostępnione, lub podmiot, któremu 

udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane do użycia. 

1a. [Agencja Rezerw Materiałowych] <Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych> może 

zlecić transport udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych, o którym mowa w 

ust. 1, i przekazanie go do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

1b. Koszty transportu asortymentu, o którym mowa w ust. 1a, są finansowane ze środków 

budżetu państwa w oparciu o średnie stawki stosowane w stosunkach danego rodzaju w 

tym czasie. 

2. Do udostępnienia asortymentu, określonego w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy o 

rezerwach strategicznych. 

3. [Agencja Rezerw Materiałowych] <Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych> jest 

obowiązana odtworzyć asortyment rezerw strategicznych udostępniony na podstawie ust. 

1, w najkrótszym możliwym terminie. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, w celu wykonywania zadań określonych w niniejszej 

ustawie, może nałożyć na [Agencję Rezerw Materiałowych] <Rządowa Agencję Rezerw 

Strategicznych> obowiązek utworzenia, w określonym czasie i ilości, rezerw 

strategicznych asortymentu niezbędnego w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi i utrzymywanie tego asortymentu w rezerwach strategicznych. 

5. W przypadku gdy utworzenie rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 4, lub 

odtworzenie rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 3, nie jest możliwe w 

określonym terminie, właściwy minister lub minister właściwy do spraw zdrowia, w 

drodze decyzji administracyjnej, zarządza przejęcie na rzecz Skarbu Państwa danego 

asortymentu, o którym mowa w ust. 1. Przejmowany asortyment staje się rezerwami 

strategicznymi w rozumieniu przepisów odrębnych. Decyzja podlega natychmiastowemu 

wykonaniu z dniem jej ogłoszenia w sposób określony w ust. 6. Decyzję doręcza się 

niezwłocznie. 

6. Minister, o którym mowa w ust. 5, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu 

decyzji, o której mowa w ust. 5, przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 

urzędu obsługującego tego ministra nazwy produktu, wyrobu, środka, sprzętu lub 

aparatury medycznej, nazwy odpowiednio producenta, importera, eksportera, wytwórcy, 
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dystrybutora, podmiotu odpowiedzialnego, posiadacza pozwolenia albo zezwolenia na 

handel równoległy oraz jeżeli dotyczy: rodzaju opakowania, jego wielkości i numeru 

partii. 

7. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, dokonuje się zabezpieczenia 

produktu, wyrobu, środka, sprzętu lub aparatury medycznej. Zabezpieczenie jest 

finansowane ze środków budżetu państwa w oparciu o średnie stawki stosowane w 

stosunkach danego rodzaju. 

8. W przypadku niedoboru produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych lub środków ochrony osobistej 

niezbędnych dla pacjentów lub wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, 

minister właściwy do spraw zdrowia poleci wydanie w niezbędnych ilościach tych 

produktów, środków, wyposażenia lub wyrobów z Agencji Rezerw Materiałowych 

<Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych> do podmiotów leczniczych prowadzących 

szpitale, stacje sanitarno-epidemiologiczne, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne lub 

domy pomocy społecznej. 

<9. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

wykonanie decyzji o utworzeniu rezerw strategicznych, na wniosek ministra 

właściwego do spraw zdrowia lub w wyniku nałożenia obowiązku, o którym mowa w 

ust. 4, odbywa się z wyłączeniem art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o 

rezerwach strategicznych (Dz. U. … poz. …) oraz przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

dokonuje zakupu określonej ilości asortymentów do rezerw z zachowaniem 

pierwszeństwa w odniesieniu do innych podmiotów.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 

1747) 

Art. 19. 

1. Jeżeli podmiot zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, jest 

obowiązany w terminie 7 dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych 

czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. 
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1a. Jeżeli zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy zaprzestał 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jest obowiązany w terminie 7 

dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych czynności właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego. 

2. W przypadku przejęcia praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego na podstawie 

odrębnych przepisów oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, 

zgłoszenie o zaprzestaniu działalności składa następca prawny podmiotu 

zarejestrowanego lub inne osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1. 

2a. W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został 

ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny podmiotu zarejestrowanego: 

1)   informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu 

zarejestrowanego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia; 

2)    składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie 

ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach 

związanych z sukcesją przedsiębiorstw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu 

terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej 

ustawy. 

2b. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem olejowym lub 

pośredniczącym podmiotem olejowym, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został 

ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o 

zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, następca prawny tego 

podmiotu: 

1)   informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu, w terminie 7 

dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia; 

2)   składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 

1, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 

lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym 

mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2124194&full=1
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3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1-2, ust. 2a pkt 2 i ust. 2b pkt 2, stanowią podstawę do 

wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru przez właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego. 

4. W przypadku niezłożenia zgłoszeń zgodnie z ust. 1-2, ust. 2a pkt 2 i ust. 2b pkt 2, właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego, który dokonał rejestracji, z urzędu wykreśla podmiot z 

właściwego rejestru. 

4a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z właściwego rejestru 

zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy, jeżeli: 

1)   podmiot nie istnieje lub 

2)   mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub 

3)   dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym okażą się niezgodne z prawdą, 

lub 

4)   podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego, lub 

5)   pośredniczący podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w 

art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a. 

4b. Wykreślenie z rejestru zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu 

olejowego, następuje w drodze decyzji, która jest natychmiast wykonalna. 

4c. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, wydanie decyzji następuje bez 

konieczności zawiadamiania odpowiednio zużywającego podmiotu olejowego lub 

pośredniczącego podmiotu olejowego. 

5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu z właściwego rejestru: 

1)   podmiot zarejestrowany, chyba że okaże się, że podmiot nie istnieje; 

2)   [Agencję Rezerw Materiałowych] <Rządową Agencję Rezerw Strategicznych>, w 

przypadku podmiotów zarejestrowanych, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na podstawie przepisów 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 411). 

6. (uchylony). 
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Art. 48. 

1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1)   prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, 

przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również 

własnością innych podmiotów; 

2)   jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 

3)   jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

4)    nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

5)   złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1; 

6)    nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 424), w zakresie wyrobów akcyzowych; 

7)   posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład 

podatkowy. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284), wyłącznie 

czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju 

roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

3. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie 

podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu 

wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2249594&full=1
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warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z 

zastrzeżeniem ust. 4, jest dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od wyrobów, 

gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 222 mln zł; 

1a)   płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich - minimalna wysokość 

akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów akcyzowych, gdyby nie zostały one objęte 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, w którym prowadzona 

będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku 

kalendarzowym w przypadku: 

a)  płynu do papierosów elektronicznych - 7 mln zł, 

b)  wyrobów nowatorskich - 1,8 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od wyrobów, 

gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a)  alkoholu etylowego - 23 mln zł, 

b)  wina i napojów fermentowanych - 3 mln zł, 

c)  wyrobów pośrednich - 5 mln zł, 

d)  piwa - 8 mln zł; 

3)   wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - 

pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 2500 m3; 

4)    olejów smarowych lub preparatów smarowych - minimalna wysokość akcyzy, która 

byłaby należna od wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na 

podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 600 tys. zł; 

5)   gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 250 m3; 
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6)    benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 

19 21 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - pojemność magazynowa dla tych 

wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na 

podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 400 m3. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4, warunkiem wydania zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez podmiot oświadczenia, że w 

składzie podatkowym, w którym będzie prowadzona działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby należna od magazynowanych lub 

przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w 

ust. 3 pkt 1, 1a, 2 lub 4. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wysokość 

akcyzy oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku 

kalendarzowego. 

4a. W przypadku operatora logistycznego, który ubiega się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na magazynowaniu lub 

przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania 

zezwolenia jest minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem 

działalności tego podmiotu, jako operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w 

jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym, 

wynosząca dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - 350 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - 50 mln zł; 

3)    olejów smarowych lub preparatów smarowych - 10 mln zł; 

4)    płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich - 350 mln zł. 

4b. Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący działalność polegającą na 

kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, 

przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych 

podmiotów. 

4c. Za wartość rynkową, o której mowa w ust. 4a, uznaje się całkowitą kwotę, jaką nabywca, 

w warunkach uczciwej konkurencji, zapłaciłby za te wyroby niezależnemu sprzedawcy na 
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terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej sprzedaży, za 

wartość rynkową uznaje się kwotę nie mniejszą niż cena nabycia podobnych towarów, a 

w przypadku braku ceny nabycia, koszt ich wytworzenia. 

4d. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego oświadczenia, że 

minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności 

operatora logistycznego będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy 

określone w ust. 4a. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wartość rynkową oblicza się 

proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. 

5. W przypadku podmiotu prowadzącego w składzie podatkowym działalność polegającą 

wyłącznie na przeładowywaniu cystern kolejowych z gazem płynnym nie stosuje się 

warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jeżeli przeładowany gaz płynny będzie 

przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 

6. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w 

tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte 

zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny 

podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4. 

7. W przypadku gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dotyczy zmiany 

grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 będących przedmiotem 

działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie 

zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo 

kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia 

jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem art. 

64 ust. 1. 

8. Do zmiany zezwolenia przepisy ust. 3-4d stosuje się odpowiednio. 

9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), na rzecz innego podmiotu, pod 

warunkiem że podmiot, na rzecz którego nabywane są te wyroby, łącznie spełnia 

następujące warunki: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2324503:part=a103u5(aa)&full=1
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1)   posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jeżeli koncesja ta jest wymagana; 

2)   jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych; 

3)   posiada: 

a)  siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby akcyzowe na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b)  oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

nabywa te wyroby akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju przez ten oddział; 

4)   przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych. 

9a. Warunki, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą podmiotów zużywających wyroby 

akcyzowe, o których mowa w ust. 9, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2. 

10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje 

Prezesa [Agencji Rezerw Materiałowych] <Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych> 

oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podmiotach, na rzecz których 

dokonał w tym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych 

wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, oraz o tych nabytych wyrobach. 

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i 

ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz: 

1)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, posiada 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu i jego numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, jest 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na 

terytorium kraju, utworzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. 

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2363822&full=1
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obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, nazwę oddziału z 

siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi 

działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer 

identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i 

usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

12. Podmiot prowadzący skład podatkowy nie przekazuje informacji, o której mowa w ust. 

10, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które powinny 

zostać zawarte w tej informacji, zamieści w raporcie odbioru. 

 

Art. 59. 

1. Zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

2. (uchylony). 

3. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz 

innych podmiotów. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)    szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

1a)   szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, w którym 

wyroby akcyzowe są magazynowane, 

2)    (uchylony) 

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli, specyfikę magazynowania i 

produkcji poszczególnych wyrobów akcyzowych i obrotu tymi wyrobami, a także 

konieczność właściwego zabezpieczenia wyrobów akcyzowych przed ich 



- 63 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

wyprowadzeniem ze składu podatkowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi 

przepisami. 

8. Zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na rzecz 

którego nabywane są te wyroby, łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jeżeli koncesja ta jest wymagana; 

2)   jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych; 

3)   posiada: 

a)  siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby akcyzowe na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b)  oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

nabywa te wyroby akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium kraju przez ten oddział; 

4)   przekaże zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 

kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na 

terytorium kraju wyrobów akcyzowych. 

8a. Warunki, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą podmiotów zużywających wyroby 

akcyzowe, o których mowa w ust. 8, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2. 

9. Zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa 

[Agencji Rezerw Materiałowych] <Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych> oraz 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podmiotach, na rzecz których 

dokonał w tym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych 

wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, oraz o tych nabytych wyrobach. 

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i 

ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz: 

1)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, posiada 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę 
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podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu i jego numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, jest 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na 

terytorium kraju, utworzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. 

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w 

obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, nazwę oddziału z 

siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi 

działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer 

identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i 

usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

11. Zarejestrowany odbiorca nie przekazuje informacji, o której mowa w ust. 9, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które powinny zostać zawarte w 

tej informacji, zamieści w raporcie odbioru. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 688 i 695) 

Art. 3. 

1. Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące w 

rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego 

skupionego przez nie kilograma mleka. 

2. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane, w 

wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących 

przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: 

1)   świnie żywe, 

2)   bydło i cielęta żywe, 

3)   konie żywe, 

4)   owce żywe, 

5)   zboża, 
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6)   owoce i warzywa, 

7)   drób żywy, 

8)   ryby 

- zwanych dalej "towarami". 

2a. Wpłaty na fundusz promocji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10, są naliczane w 

wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności 

podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

2b. Ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również rośliny oleiste. 

3. Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na: 

1)   Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej 

dalej "ustawą o VAT", którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń; 

2)   Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o 

VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a; 

3)   Fundusz Promocji Mięsa Końskiego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o 

VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni; 

4)   Fundusz Promocji Mięsa Owczego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o 

VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a; 

5)    Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych są obowiązani przedsiębiorcy 

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, o których mowa w 

art. 2 ust. 2 pkt 6 lit. a; 
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6)   Fundusz Promocji Owoców i Warzyw są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami 

podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy: 

a)  skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o 

VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, 

b)  wytwarzają owoce i warzywa; 

7)   Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o 

VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu; 

8)   Fundusz Promocji Ryb są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od 

towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy: 

a)  skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich 

przetworzenia lub odprzedaży, 

b)  prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, 

c)  prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb; 

9)    Fundusz Promocji Roślin Oleistych są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych. 

4. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, są naliczane i 

pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w 

ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9. 

5. Podmioty, o których mowa w: 

1)    ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9: 

a)  naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na 

fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia ich wystawienia, 

b)  potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na fundusze 

promocji, które zawiera w szczególności: 

–  nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu 

obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i 

pobrano tę wpłatę, 

–  określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty, 

–  kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru; 
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2)   ust. 3 pkt 6 lit. b, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji na 

podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 6; 

3)   ust. 3 pkt 8 lit. b i c, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji na 

podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 8. 

6. Wpłat na fundusze promocji nie nalicza się i nie pobiera od mleka i towarów stanowiących 

przedmiot: 

1)   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; 

2)    sprzedaży z zapasów interwencyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem"; 

3)   sprzedaży, dokonywanej przez [Agencję Rezerw Materiałowych] <Rządową Agencję 

Rezerw Strategicznych> w związku ze zwolnieniem lub restrukturyzacją rezerw 

państwowych, następującej w trybie określonym w przepisach odrębnych. 

6a. W przypadku gdy przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 4 

lit. a i pkt 7 lit. a, dokonują uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 lub 7, 

niebędących przedmiotem czynności, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorcy ci są 

obowiązani do naliczania i przekazywania wpłat na fundusze promocji w wysokości 0,1% 

wartości netto tych zwierząt. 

6b. Wartość, o której mowa w ust. 6a, jest ustalana na podstawie: 

1)   średniej ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano 

uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

2)   ceny netto zakupu bydła rzeźnego za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano uboju 

zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 

3)   średniej ceny zakupu owiec za wagę żywą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

dokonano uboju zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 

4)   ceny skupu drobiu rzeźnego w tygodniu, w którym dokonano uboju zwierząt, o których 

mowa w ust. 2 pkt 7 

- udostępnianych w biuletynie informacyjnym zamieszczanym na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych, wydawanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1160). 

6c. Ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również zwierzęta, które 

zostały poddane ubojowi, o którym mowa w ust. 6a. 
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7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i 

wpłacane wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, mając na 

względzie zapewnienie efektywnej realizacji wpłat na fundusze promocji i z 

uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT i przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 

1493) 

Art. 15. 

1. (3) Prezes Urzędu może, w drodze decyzji administracyjnej, wydać pozwolenie na 

wprowadzenie do obrotu lub wprowadzenie do używania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pojedynczych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, które są niezbędne 

do osiągnięcia koniecznych celów profilaktycznych, diagnostycznych lub 

terapeutycznych, a dla których nie zostały wykonane procedury oceny zgodności 

potwierdzające, że wyroby spełniają odnoszące się do nich wymagania zasadnicze. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek świadczeniodawcy, 

konsultanta, o którym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w 

ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 886), Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, uzasadniony 

koniecznością ratowania życia lub zdrowia pacjenta lub ochrony zdrowia publicznego. 

3. (4) Prezes Urzędu może wydać, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą, konsultanta w ochronie zdrowia, o którym mowa w 

ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, Prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

lub [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych]  <Prezesa Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych> pozwolenie, o którym mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 

medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i 

rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 

93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.(5)), na wprowadzenie do 
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obrotu lub do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonego wyrobu, w 

przypadku którego nie przeprowadzono procedur oceny zgodności. 

4. (6) We wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy wskazać, czy wyrób będzie miał 

zastosowanie do jednego pacjenta, czy większej liczby pacjentów.  

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 735) 

Art. 3. 

1. Państwową osobą prawną jest: 

1)   jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy lub 

na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, w celu 

realizacji zadań publicznych, w której: 

a)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo nadawania 

i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo przepisy te przewidują, 

że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do 

zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi Państwa oraz 

b)  przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do 

nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają 

dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te przewidują 

inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz 

c)  w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa do jej 

majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują wyłącznie Skarbowi 

Państwa; 

2)   agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w szczególności: 

a)  (uchylona) 

b)  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

c)  Agencja Mienia Wojskowego, 

d)  [Agencja Rezerw Materiałowych] < Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych>, 

e)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

f)  Narodowe Centrum Nauki, 

javascript:void(0)
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g)  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

h)  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, 

i)  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

j)  Polska Agencja Kosmiczna; 

3)   instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych; 

4)   państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną; 

5)   państwowa instytucja kultury; 

6)   Polski Instytut Sztuki Filmowej; 

7)   Narodowy Instytut Fryderyka Chopina; 

8)   Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; 

9)   Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną; 

10)  uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ 

władzy lub administracji rządowej; 

11)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284); 

11a)  Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; 

11b)   Polski Instytut Ekonomiczny; 

11c)   Instytut Europy Środkowej; 

12)  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; 

12a)   federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 

165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374); 

13)   samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym 

jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej 

albo wojewodę, uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10, albo Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego; 

14)  park narodowy; 

15)  przedsiębiorstwo państwowe; 

16)  bank państwowy; 

17)  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; 

17a)   Agencja Badań Medycznych; 

18)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
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19)  Polska Organizacja Turystyczna; 

20)  Urząd Dozoru Technicznego; 

21)  Transportowy Dozór Techniczny; 

22)  Polskie Centrum Akredytacji; 

23)  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; 

24)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

25)  Narodowy Fundusz Zdrowia; 

26)  Rzecznik Finansowy; 

26a)   Urząd Komisji Nadzoru Finansowego; 

27)  Polski Klub Wyścigów Konnych; 

28)  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

29)  Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego; 

30)  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; 

31)   Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; 

32)   Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości; 

33)   Polska Agencja Nadzoru Audytowego. 

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie przestaje być państwową osobą 

prawną z tej przyczyny, że ustawa regulująca ustrój tej osoby prawnej przewiduje, że 

prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany 

statutu, przysługiwać będzie wyłącznie albo w części innemu podmiotowi lub podmiotom, 

jeżeli organ administracji rządowej, chociażby inny, niż tworzący osobę prawną, sprawuje 

nadzór nad taką osobą prawną, wynikający z przepisów tej ustawy. 

3. Państwową osobą prawną jest także: 

1)   jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli 

ustawa tak stanowi; 

2)   spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby 

prawne. 

4. Przepisów ustawy dotyczących państwowych osób prawnych nie stosuje się do spółek z 

wyjątkiem przepisów dotyczących przekazania jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa 

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oraz wykonywania przez te 

spółki praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w tym zbywania akcji lub praw z akcji 

należących do Skarbu Państwa. 
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U S T A W A   z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859) 

 

Art. 12. 

1. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z danych zgromadzonych w rejestrze oraz ich 

przetwarzania za pomocą telekomunikacyjnego urządzenia końcowego są: 

1)   w celu wykonywania kontroli przewozu towarów: 

a)  funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, 

b)  Policja, 

c)  Straż Graniczna, 

d)  Inspekcja Transportu Drogowego; 

2)   funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i pracownicy organów Krajowej Administracji 

Skarbowej w toku postępowania podatkowego, wykonywania kontroli podatkowej lub 

kontroli celno-skarbowej; 

3)   Główny Inspektor Farmaceutyczny w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych 

zadań. 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na nieodpłatne udostępnianie 

danych zgromadzonych w rejestrze, na wniosek: 

1)   organów Policji, 

2)   organów Inspekcji Transportu Drogowego, 

3)   organów Straży Granicznej, 

4)   Ministra Obrony Narodowej, 

5)   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

6)   [Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych] <Prezesa Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych> 

- jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań innych niż określone w ust. 1 

pkt 1. 

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Wywiadu, 

Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

udostępnia nieodpłatnie dane z rejestru, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań. Dane z rejestru są przekazywane funkcjonariuszom tych organów bez 
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konieczności każdorazowego przedstawiania przez nich imiennego upoważnienia 

wydanego przez te organy, okazywanego wraz z legitymacją służbową. 

3a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej nieodpłatnie udostępnia dane zgromadzone w 

rejestrze, również na wniosek: 

1)   sądu, 

2)   prokuratora 

–   w związku z toczącym się postępowaniem. 

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia organom, o których mowa w ust. 2 pkt 

5 i ust. 3, dane z rejestru w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji 

ich ustawowych zadań i odpowiednio Urząd Regulacji Energetyki albo jednostka 

organizacyjna odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego będący odbiorcą informacji spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1)   posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz 

jakie dane uzyskał; 

2)   posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 

obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) 

 

Art. 14. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730 i 

1435) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 4ba: 

[a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, przekazuje 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przy użyciu formularza elektronicznego 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, 
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miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o 

których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy 

sprawozdanie.",] 

<a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, 

przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przy użyciu 

formularza elektronicznego udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w art. 43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o 

podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.”,> 

b)  uchyla się ust. 6 i 7, 

c)  dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

"8. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 4, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych 

sprawozdaniach. 

[9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udostępnia, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi Agencji Rezerw 

Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi 

właściwemu do spraw energii zestawienie danych, o którym mowa w ust. 8, w terminie 45 

dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy.";] 

<9. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udostępnia, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz 

ministrowi właściwemu do spraw energii zestawienie danych, o którym mowa w ust. 

8, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek 

sprawozdawczy.> 

2)   w art. 37 ust. 2d otrzymuje brzmienie: 

"2d. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą jest obowiązane zgłaszać Prezesowi 

URE zmiany danych, o których mowa w art. 35 ust. 1c pkt 4 i 5, w terminie 14 dni od 

dnia zaistnienia tych zmian."; 

3)   w art. 43: 
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a)  w ust. 4a wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastępuje 

się wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych 

ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw", 

b)  po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

"4b. W okresie ważności promesy, o której mowa w ust. 4, nie można odmówić udzielenia 

koncesji na działalność określoną w promesie nabywcy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 45b ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli: 

1)   przedłoży on pisemną zgodę przedsiębiorcy, któremu udzielono promesy oraz 

pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na udzielenie mu koncesji na działalność 

określoną w promesie; 

2)   stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy nie uległ zmianie w 

innym zakresie."; 

4)   w art. 43d: 

[a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie 

do swojej działalności, przekazuje Prezesowi URE za pośrednictwem formularza 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, 

miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i 

wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia 

zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.",] 

<a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych 

lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący 

stosownie do swojej działalności, przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie 

o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw 

ciekłych, a także ich przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia 

miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.”,> 

b)  uchyla się ust. 2 i 3, 

c)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 
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"5. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE sporządza miesięczne 

zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych sprawozdaniach. 

[6. Prezes URE udostępnia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w art. 43f ust. 1, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, zestawienie 

danych, o którym mowa w ust. 5, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego 

dotyczy obowiązek sprawozdawczy.";] 

<6. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udostępnia, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi URE, 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu 

do spraw energii, zestawienie danych, o którym mowa w ust. 5, w terminie 45 dni od 

dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy.> 

5)   w art. 43e: 

[a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw 

ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji 

paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także 

podmiot przywożący, przekazują do Prezesa URE przy użyciu formularza elektronicznego 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, 

informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do 

prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury 

lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.",] 

<a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu 

paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub 

dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z 

zagranicą, a także podmiot przywożący, przekazują do Prezesa Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 43f ust. 1, informacje o 

rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do 

prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji 

infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury.”,> 

b)  uchyla się ust. 2; 
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6)   po art. 43e dodaje się art. 43f w brzmieniu: 

"Art. 43f.  

[1. Prezes URE prowadzi system teleinformatyczny, który umożliwia: 

1)   składanie za jego pośrednictwem sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d 

ust. 1; 

2)   składanie za jego pośrednictwem informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1; 

3)   przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk 

zgromadzonych w nim danych, a także kopiowanie danych z systemu na informatyczne 

nośniki danych; 

4)   dostęp organów, o których mowa w art. 4ba ust. 9 i art. 43d ust. 6, do danych 

zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, a 

także do zestawień danych, o których mowa w art. 4ba ust. 8 i art. 43d ust. 5, oraz 

pobieranie tych danych i zestawień danych; 

5)   dostęp ministra właściwego do spraw finansów publicznych do danych zgromadzonych w 

systemie w zakresie, o którym mowa w art. 43e ust. 1, oraz do pobierania tych danych. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia ochronę danych 

zgromadzonych w tym systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz 

zmianą lub utratą danych. Administratorem danych jest Prezes URE.] 

<1. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prowadzi system 

teleinformatyczny, który umożliwia: 

1) składanie za jego pośrednictwem sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 

43d ust. 1; 

2) składanie za jego pośrednictwem informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1; 

3) przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk 

zgromadzonych w nim danych, a także kopiowanie danych z systemu na 

informatyczne nośniki danych; 

4) dostęp organów, o których mowa w art. 4ba ust. 9 i art. 43d ust. 6, do danych 

zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d 

ust. 1, a także do zestawień danych, o których mowa w art. 4ba ust. 8 i art. 43d ust. 5, 

oraz pobieranie tych danych i zestawień danych; 

5) dostęp Prezesa URE oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

danych zgromadzonych w systemie w zakresie, o którym mowa w art. 43e ust. 1, oraz 

pobieranie tych danych. 
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2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia ochronę danych 

zgromadzonych w tym systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem 

oraz zmianą lub utratą danych. Administratorem danych jest Prezes Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych.> 

3. Sprawozdania, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz informacje, o których 

mowa w art. 43e ust. 1, są składane przy użyciu formularza elektronicznego 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, i opatrywane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu 

obowiązanego do złożenia tych sprawozdań lub informacji. 

4. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia przez Prezesa URE systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 

ust. 1, 

2)   sposób składania sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz 

informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, 

3)   wzory sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz informacji, o 

których mowa w art. 43e ust. 1 

- kierując się koniecznością ujednolicenia formy i sposobu przekazywania sprawozdań, o 

których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz informacji, o których mowa w art. 

43e ust. 1, a w przypadku sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4, mając także na 

względzie zakres informacji i danych, określonych w art. 4ba ust. 5. 

5. Minister właściwy do spraw energii, w oparciu o wzory sprawozdań, o których mowa w 

ust. 4 pkt 3, sporządza wzory dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 

24 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), i przekazuje je do centralnego 

repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych."; 

7)   w art. 56 w ust. 1: 

a)  pkt 1i i 1j otrzymują brzmienie: 

"1i)  nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4; 

1j)  przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, zawierające nieprawdziwe 

dane;", 

b)  pkt 12b i 12c otrzymują brzmienie: 
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"12b)  nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 43d; 

12c)  przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d, zawierające nieprawdziwe dane;"; 

8)   po art. 62c dodaje się art. 62d w brzmieniu: 

"Art. 62d. Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.: 

1)   przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1, 

przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o 

podmiotach zlecających usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1, w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy to sprawozdanie; 

2)   na wniosek Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw energii, Prezes URE przekazuje 

kopie sprawozdań, o których mowa w pkt 1, do wnioskującego organu; 

3)   Prezes URE przekazuje drogą elektroniczną do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw 

energii zestawienie danych, o których mowa w art. 4ba ust. 8, w terminie 45 dni od dnia 

zakończenia miesiąca, którego dotyczy to zestawienie danych; 

4)   przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub 

koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie 

do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie o rodzajach 

oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich 

przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy to 

sprawozdanie; 

5)   na wniosek Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw energii, Prezes URE przekazuje 

kopie sprawozdań, o których mowa w pkt 4, do wnioskującego organu; 

6)   Prezes URE przekazuje drogą elektroniczną do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw 

energii zestawienia danych, o których mowa w art. 43d ust. 5, w terminie 45 dni od dnia 

zakończenia miesiąca, którego dotyczy to zestawienie danych.". 

 

[Art. 85. 

1. W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 

finansowym zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynikających z art. 4ba ust. 9, 
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art. 43d ust. 6, art. 43f ustawy zmienianej w art. 14 wynosi 15 256 809 zł dla części 50, w 

tym w: 

1)   2020 r. - 737 322,00 zł; 

2)   2021 r. - 3 073 519,00 zł; 

3)   2022 r. - l 116 277,00 zł; 

4)   2023 r. - 1 152 379,00 zł; 

5)   2024 r. - 1 669 996,00 zł; 

6)   2025 r. - 1 224 487,00 zł; 

7)   2026 r. - 1 266 155,00 zł; 

8)   2027 r. - 1 309 996,00 zł; 

9)   2028 r. - 2 298 487,00 zł; 

10)  2029 r. - 1 408 191,00 zł. 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których 

mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec 

każdego kwartału. 

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1, oraz w przypadku, gdy w 

okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, o której 

mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres 

zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający 

na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej 

ustawy. 

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, 

jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.] 

 

<Art. 85a. 

1. W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków będący skutkiem finansowym 

zadań Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wynikających z art. 4ba, 

art. 43d, art. 43e i art. 43f ustawy zmienianej w art. 14 wynosi 26 200 000 zł, w tym 

w: 

1) 2021 r. – 3 073 519 zł; 

2) 2022 r. – 5 126 481 zł; 

3) 2023 r. – 7 000 000 zł; 
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4) 2024 r. – 5 000 000 zł; 

5) 2025 r. – 1 000 000 zł; 

6) 2026 r. – 1 000 000 zł; 

7) 2027 r. – 1 000 000 zł; 

8) 2028 r. – 1 000 000 zł; 

9) 2029 r. – 1 000 000 zł; 

10) 2030 r. – 1 000 000 zł. 

2. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu 

według stanu na koniec każdego kwartału. 

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1, oraz w przypadku, 

gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania ostatniej oceny, 

o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten 

okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący 

polegający na zmniejszeniu wydatków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 

będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy. 

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 

3, jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.> 

 


