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USTAWA

z dnia 23 stycznia 2004 r.

o systemie monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych1)

Rozdzia∏ 1 

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady organizacji i dzia∏a-
nia systemu monitorowania i kontrolowania jakoÊci
paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych przeznaczonych do
stosowania w pojazdach, ciàgnikach rolniczych, a tak-

˝e maszynach nieporuszajàcych si´ po drogach, w ce-
lu ograniczania negatywnych skutków oddzia∏ywania
tych paliw na zdrowie i Êrodowisko.

Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do paliw
ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych znajdujàcych si´ w obiek-
tach zlokalizowanych na terenach zamkni´tych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086, z póên. zm.2)).

Art. 3. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) przedsi´biorca — przedsi´biorc´, o którym mowa
w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.3)), wykonujàcego dzia∏al-

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia: dy-

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE z dnia
13 paêdziernika 1998 r. w sprawie jakoÊci benzyny i paliw
do silników Diesla zmieniajàcej dyrektyw´ Rady
93/12/EWG, dyrektywy Komisji 2000/71/WE z dnia 7 listo-
pada 2000 r. w sprawie dostosowania metod pomiaro-
wych, okreÊlonych w za∏àcznikach I, II, III i IV do dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/EC, do post´-
pu technicznego, jak przewidziano w art. 10 tej dyrektywy,
decyzji Komisji 2002/159/WE z dnia 18 lutego 2002 r.
w sprawie wspólnego formatu dokumentów zawierajà-
cych zestawienie krajowych danych dotyczàcych jakoÊci
paliwa, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2003/17/WE z dnia 3 marca 2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´
98/70/WE w sprawie jakoÊci benzyny i paliw do silników
Diesla. 
Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne, ustaw´ z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz ustaw´ z dnia 2 paê-
dziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w pali-
wach ciek∏ych i biopaliwach ciek∏ych. 

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r.
Nr 10, poz. 76.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176
i Nr 217, poz. 2125. 



noÊç gospodarczà w zakresie obrotu paliwami cie-
k∏ymi lub biopaliwami ciek∏ymi;

2) inspektor — inspektora w rozumieniu ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z póên. zm.4));

3) paliwa ciek∏e:
a) benzyny silnikowe zawierajàce w swoim sk∏a-

dzie do 5 % bioetanolu oraz do 15 % eterów,
o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
2 paêdziernika 2003 r. o biokomponentach sto-
sowanych w paliwach ciek∏ych i biopaliwach
ciek∏ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934), stosowane
w pojazdach wyposa˝onych w silniki z zap∏o-
nem iskrowym,

b) olej nap´dowy zawierajàcy do 5 % estrów,
o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
2 paêdziernika 2003 r. o biokomponentach sto-
sowanych w paliwach ciek∏ych i biopaliwach
ciek∏ych, stosowany w pojazdach, ciàgnikach
rolniczych, a tak˝e maszynach nieporuszajà-
cych si´ po drogach, wyposa˝onych w silniki
z zap∏onem samoczynnym;

4) biopaliwa ciek∏e:
a) benzyny silnikowe zawierajàce w swoim sk∏a-

dzie powy˝ej 5 % bioetanolu oraz powy˝ej 
15 % eterów, o których mowa w art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o biokom-
ponentach stosowanych w paliwach ciek∏ych
i biopaliwach ciek∏ych, stosowane w pojazdach
wyposa˝onych w silniki z zap∏onem iskrowym, 

b) estry, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o biokomponen-
tach stosowanych w paliwach ciek∏ych i biopa-
liwach ciek∏ych, stanowiàce samoistne paliwo
stosowane w pojazdach, ciàgnikach rolniczych,
a tak˝e maszynach nieporuszajàcych si´ po dro-
gach, wyposa˝onych w silniki z zap∏onem sa-
moczynnym,

c) olej nap´dowy zawierajàcy powy˝ej 5 % estrów,
o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
2 paêdziernika 2003 r. o biokomponentach sto-
sowanych w paliwach ciek∏ych i biopaliwach
ciek∏ych, stosowany w pojazdach, ciàgnikach
rolniczych, a tak˝e maszynach nieporuszajàcych
si´ po drogach, wyposa˝onych w silniki z zap∏o-
nem samoczynnym; 

5) pojazd — pojazd, o którym mowa w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z póên. zm.5)), wy-
posa˝ony w silnik z zap∏onem iskrowym albo
w silnik z zap∏onem samoczynnym;

6) ciàgnik rolniczy — ciàgnik rolniczy, o którym mo-
wa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym;

7) maszyna nieporuszajàca si´ po drogach — ka˝dà
maszyn´ jezdnà, przewoêne wyposa˝enie przemy-
s∏owe lub pojazd z nadwoziem lub bez nadwozia,
nieprzeznaczone do przewozu pasa˝erów lub to-
warów po drogach;

8) obrót — dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na
handlu hurtowym lub detalicznym paliwami cie-
k∏ymi lub biopaliwami ciek∏ymi na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

9) stacja paliwowa — zespó∏ urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
zaopatrywania przez przedsi´biorc´ w paliwa cie-
k∏e lub biopaliwa ciek∏e pojazdów, ciàgników rol-
niczych, a tak˝e maszyn nieporuszajàcych si´ po
drogach, na u˝ytek publiczny; 

10) stacja zak∏adowa — zespó∏ urzàdzeƒ nale˝àcych
do przedsi´biorcy s∏u˝àcych do zaopatrywania
w paliwa ciek∏e lub biopaliwa ciek∏e pojazdów, cià-
gników rolniczych, a tak˝e maszyn nieporuszajà-
cych si´ po drogach, przez niego u˝ywanych;

11) akredytowane laboratorium — laboratorium, które
uzyska∏o akredytacj´, na zasadach okreÊlonych
w przepisach o systemie oceny zgodnoÊci, do wy-
konywania badaƒ obj´tych systemem okreÊlonym
w ustawie;

12) próbka — paliwo ciek∏e lub biopaliwo ciek∏e po-
brane do badaƒ przez inspektora.

2. Przez przedsi´biorc´, o którym mowa w ust. 1
pkt 10, rozumie si´ tak˝e prowadzàcego stacj´ zak∏a-
dowà w ramach wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej wymienionej w ust. 1 pkt 1, a tak˝e innej dzia∏al-
noÊci.

Art. 4. 1. Paliwa ciek∏e i biopaliwa ciek∏e powinny
spe∏niaç wymagania jakoÊciowe w∏aÊciwe dla danego
paliwa w szczególnoÊci ze wzgl´du na ochron´ Êrodo-
wiska.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania jakoÊciowe dla
paliw ciek∏ych, bioràc pod uwag´ postanowienia w∏a-
Êciwych norm w tym zakresie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania jakoÊciowe dla
biopaliw ciek∏ych, bioràc pod uwag´ stan wiedzy tech-
nicznej w tym zakresie wynikajàcy z badaƒ tych paliw,
a tak˝e doÊwiadczeƒ w stosowaniu biopaliw ciek∏ych.

Art. 5. 1. Je˝eli wystàpià na rynku nadzwyczajne
zdarzenia skutkujàce zmianà warunków zaopatrzenia
w rop´ naftowà lub jej produkty, powodujàce utrud-
nienia w przestrzeganiu przez producentów paliw cie-
k∏ych lub biopaliw ciek∏ych wymagaƒ jakoÊciowych,
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki niezw∏ocznie
informuje o tych zdarzeniach Komisj´ Europejskà.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e wystàpiç do Ko-

Dziennik Ustaw Nr 34 — 1799 — Poz. 293

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2220
i Nr 229, poz. 2275.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.



misji Europejskiej o wyra˝enie zgody na czasowe sto-
sowanie wymagaƒ jakoÊciowych dla paliw ciek∏ych
lub biopaliw ciek∏ych innych ni˝ okreÊlone w przepi-
sach wydanych odpowiednio na podstawie art. 4
ust. 2 lub 3.

3. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, na czas oznaczony, nie d∏u˝-
szy ni˝ 6 miesi´cy:

1) wymagania jakoÊciowe dla paliw ciek∏ych lub bio-
paliw ciek∏ych inne ni˝ okreÊlone w przepisach
wydanych odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 2
lub 3,

2) rodzaj oznaczenia numerycznego umo˝liwiajàcego
identyfikacj´ paliw ciek∏ych lub biopaliw ciek∏ych
oraz ich nazwy,

3) terminy obowiàzywania wymagaƒ jakoÊciowych
dla poszczególnych paliw ciek∏ych lub biopaliw
ciek∏ych

— bioràc pod uwag´ ochron´ zdrowia, Êrodowiska
oraz wp∏yw stosowania paliw odpowiadajàcych ta-
kim wymaganiom na eksploatacj´ pojazdów.

Art. 6. 1. Zabrania si´ obrotu paliwami ciek∏ymi
lub ich gromadzenia przez przedsi´biorc´ w stacjach
zak∏adowych, je˝eli nie spe∏niajà wymagaƒ jakoÊcio-
wych okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 4 ust. 2 albo art. 5 ust. 3.

2. Zabrania si´ obrotu biopaliwami ciek∏ymi lub
ich gromadzenia przez przedsi´biorc´ w stacjach za-
k∏adowych, je˝eli nie spe∏niajà wymagaƒ jakoÊcio-
wych okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 4 ust. 3 albo art. 5 ust. 3.

Rozdzia∏ 2

System monitorowania i kontrolowania jakoÊci 
paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych

Art. 7. 1. Tworzy si´ System Monitorowania i Kon-
trolowania JakoÊci Paliw Ciek∏ych i Biopaliw Ciek∏ych,
zwany dalej „Systemem”, którego celem jest przeciw-
dzia∏anie wprowadzaniu do obrotu paliw ciek∏ych
i biopaliw ciek∏ych oraz u˝ywaniu przez przedsi´bior-
c´ paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych znajdujàcych si´
w stacjach zak∏adowych niespe∏niajàcych wymagaƒ
jakoÊciowych okreÊlonych w przepisach wydanych
odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 2 lub 3 albo
art. 5 ust. 3.

2. Do zadaƒ Systemu nale˝y kontrolowanie
u przedsi´biorców jakoÊci paliw ciek∏ych i biopaliw
ciek∏ych oraz rejestrowanie i przetwarzanie informacji
w tym zakresie.

3. System jest finansowany z bud˝etu paƒstwa.

Art. 8. 1. Systemem zarzàdza Prezes Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej
„Zarzàdzajàcym”.

2. Do zadaƒ Zarzàdzajàcego nale˝y:

1) prowadzenie wykazu przedsi´biorców, stacji pali-
wowych oraz stacji zak∏adowych, sporzàdzanego
na podstawie danych udost´pnianych przez G∏ów-
ny Urzàd Statystyczny, Urzàd Regulacji Energety-
ki, Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà oraz Urzàd Dozoru
Technicznego;

2) nadawanie numerów identyfikacyjnych przedsi´-
biorcom, stacjom paliwowym oraz stacjom zak∏a-
dowym, na potrzeby Systemu;

3) prowadzenie wykazu akredytowanych laborato-
riów sporzàdzanego na podstawie danych udo-
st´pnianych przez Polskie Centrum Akredytacji;

4) okreÊlanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz
stacji zak∏adowych, w których dokonywana b´dzie
kontrola do celów monitorowania jakoÊci paliw
ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych na terytorium kraju
zgodnie z jego podzia∏em okreÊlonym w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 22 pkt 2 lit. c;

5) ustalanie programów kontroli jakoÊci paliw cie-
k∏ych i biopaliw ciek∏ych;

6) akceptowanie planów kontroli jakoÊci paliw cie-
k∏ych i biopaliw ciek∏ych przedstawianych przez
G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

7) ustalanie sposobu oznaczania próbki w celu unie-
mo˝liwienia identyfikacji przedsi´biorcy, stacji pa-
liwowej lub stacji zak∏adowej, w trakcie przepro-
wadzanych badaƒ;

8) opracowywanie rocznych zbiorczych raportów,
o których mowa w art. 21 ust. 1 i 3;

9) gromadzenie i przetwarzanie na potrzeby Systemu
danych statystycznych dotyczàcych jakoÊci paliw
ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 5—7,
oraz terminy przeprowadzania kontroli podlegajà
ochronie na zasadach i w trybie okreÊlonym w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych.

4. Zarzàdzajàcy realizuje swoje zadania przy po-
mocy Inspekcji Handlowej.

Art. 9. Do przeprowadzania kontroli, post´powa-
nia kontrolnego oraz pobierania i badania próbek
w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje si´
przepisy o Inspekcji Handlowej.

Art. 10. 1. Kontrol´ u przedsi´biorców jakoÊci pa-
liw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych wszczyna i przeprowa-
dza inspektor, na podstawie sta∏ego, pisemnego upo-
wa˝nienia imiennego do przeprowadzania kontroli ja-
koÊci paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych, po okazaniu
legitymacji s∏u˝bowej.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra:

1) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz numer
legitymacji s∏u˝bowej inspektora przeprowadzajà-
cego kontrol´;
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2) podstaw´ prawnà do przeprowadzenia kontroli;

3) pouczenie o skutkach prawnych uniemo˝liwiania
albo utrudniania inspektorowi przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolnych.

3. Kontrol´, o której mowa w ust. 1, inspektor po-
dejmuje u przedsi´biorcy wskazanego przez G∏ówne-
go Inspektora Inspekcji Handlowej.

4. Inspektor jest uprawniony do pobrania próbek
ze zbiornika lub z urzàdzenia s∏u˝àcego do dystrybucji
paliwa ciek∏ego lub biopaliwa ciek∏ego.

Art. 11. 1. W toku post´powania kontrolnego in-
spektor pobiera dwie próbki.

2. Inspektor oznacza próbki w sposób ustalony
przez Zarzàdzajàcego.

Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób pobierania
próbek, bioràc pod uwag´ postanowienia w∏aÊciwych
norm w tym zakresie.

Art. 13. 1. Po zakoƒczeniu czynnoÊci, o których
mowa w art. 11, inspektor sporzàdza protokó∏ pobra-
nia próbek.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) piecz´ç urz´dowà;

2) numer protoko∏u;

3) oznaczenie przedsi´biorcy, u którego pobrano
próbki;

4) numery identyfikacyjne, o których mowa w art. 8
ust. 2 pkt 2;

5) dat´ pobrania próbek;

6) okreÊlenie miejsca pobrania próbek;

7) informacje o obj´toÊci paliwa ciek∏ego lub biopali-
wa ciek∏ego znajdujàcego si´ w zbiornikach, z któ-
rych pobrano próbki;

8) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe inspektora
pobierajàcego próbki;

9) podpisy:

a) kontrolowanego przedsi´biorcy albo jego
przedstawiciela,

b) inspektora pobierajàcego próbki.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
kontrolowany przedsi´biorca lub jego przedstawiciel,
a drugi inspektor do∏àcza do akt sprawy.

4. Odmowa podpisania protoko∏u przez kontrolo-
wanego przedsi´biorc´ lub jego przedstawiciela nie
stanowi przeszkody do przekazania do badaƒ pobra-
nych próbek.

Art. 14. Inspektor jest obowiàzany sporzàdziç tak-
˝e protokó∏ pobrania próbek przeznaczony do u˝ytku
wewn´trznego Inspekcji Handlowej, zawierajàcy:

1) numer protoko∏u, o którym mowa w art. 13 ust. 1;

2) numery identyfikacyjne, o których mowa w art. 8
ust. 2 pkt 2;

3) informacje o oznaczeniu próbek uniemo˝liwiajà-
cym identyfikacj´ przedsi´biorcy, stacji paliwowej
lub stacji zak∏adowej, z której je pobrano, przeka-
zywanych do akredytowanego laboratorium;

4) podpis inspektora pobierajàcego próbki.

Art. 15. 1. Inspektor niezw∏ocznie przekazuje po-
brane próbki do akredytowanego laboratorium w wa-
runkach uniemo˝liwiajàcych zmian´ jakoÊci paliwa
ciek∏ego lub biopaliwa ciek∏ego i jego cech charaktery-
stycznych.

2. Jedna z próbek dostarczonych do akredytowa-
nego laboratorium stanowi próbk´ kontrolnà, a drugà
próbk´ przeznacza si´ do badaƒ. 

3. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej prze-
prowadza, na wniosek kontrolowanego przedsi´bior-
cy, badania próbki kontrolnej w akredytowanym labo-
ratorium niezale˝nym od kontrolowanego przedsi´-
biorcy oraz producenta lub dostawcy kontrolowanego
paliwa.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, sk∏ada si´ pi-
semnie w terminie i na zasadach okreÊlonych dla zg∏a-
szania uwag do protoko∏u kontroli.

Art. 16. 1. Je˝eli przeprowadzone badania wykaza-
∏y, ˝e paliwo ciek∏e lub biopaliwo ciek∏e nie spe∏nia
wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych w przepisach
wydanych odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 2 lub
3 albo art. 5 ust. 3, kontrolowany jest obowiàzany do
uiszczenia wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji
handlowej kwoty stanowiàcej równowartoÊç kosztów
przeprowadzonych badaƒ.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 3,
wojewódzki inspektor inspekcji handlowej pobiera od
kontrolowanego przedsi´biorcy zaliczk´ w wysokoÊci
kosztów badania próbki kontrolnej.

3. Je˝eli badanie próbki kontrolnej nie wyka˝e na-
ruszenia wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 lub 3 albo
art. 5 ust. 3, uznaje si´, ˝e badane paliwo spe∏nia te
wymagania. W takim przypadku zwraca si´ przedsi´-
biorcy zaliczk´, o której mowa w ust. 2.

4. Do nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, stosu-
je si´ przepisy o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji.

Art. 17. 1. Akredytowane laboratoria przeprowa-
dzajà badania pobranych próbek na podstawie umo-
wy zawartej z G∏ównym Inspektorem Inspekcji Han-
dlowej, a badania próbek kontrolnych na podstawie
umowy zawartej z wojewódzkim inspektorem inspek-
cji handlowej.
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2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny za-
wieraç co najmniej postanowienia dotyczàce liczby
próbek przekazywanych do badaƒ, terminu wykona-
nia badaƒ, sposobu rozliczeƒ za wykonane badania,
odpowiedzialnoÊci stron za niedotrzymanie warun-
ków umowy, okresu jej obowiàzywania i warunków
rozwiàzania. 

3. Wyniki badaƒ pobranych próbek stosuje si´ do
jakoÊci ca∏ej partii paliwa ciek∏ego lub biopaliwa cie-
k∏ego znajdujàcego si´ w zbiorniku, z którego pobrano
próbki.

Art. 18. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, metody badania ja-
koÊci paliw ciek∏ych, bioràc pod uwag´ postanowienia
w∏aÊciwych norm w tym zakresie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, metody badania jakoÊci bio-
paliw ciek∏ych, bioràc pod uwag´ postanowienia w∏a-
Êciwych norm w tym zakresie.

Art. 19. 1. Kierownik akredytowanego laborato-
rium jest obowiàzany do przekazania w∏aÊciwemu wo-
jewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej, nie-
zw∏ocznie po zakoƒczeniu badaƒ, protoko∏u zawierajà-
cego wyniki badaƒ próbek wraz z ich analizà.

2. Pozosta∏oÊci po próbkach oraz próbki kontrolne
niepoddane badaniom podlegajà komisyjnemu znisz-
czeniu, na wniosek wojewódzkiego inspektora inspek-
cji handlowej, przez akredytowane laboratorium prze-
prowadzajàce badania.

Art. 20. 1. Wojewódzki inspektor inspekcji handlo-
wej sporzàdza analizy wyników kontroli jakoÊci paliw
ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych na podstawie protoko∏ów,
o których mowa w art. 19 ust. 1, a tak˝e okresowe
sprawozdania i roczne raporty zawierajàce wyniki ba-
daƒ pobranych próbek.

2. Analizy, sprawozdania i roczne raporty, o któ-
rych mowa w ust. 1, G∏ówny Inspektor Inspekcji Han-
dlowej przekazuje Zarzàdzajàcemu.

Art. 21. 1. Zarzàdzajàcy na podstawie analiz, spra-
wozdaƒ i rocznych raportów, o których mowa w art. 20
ust. 1, sporzàdza roczny zbiorczy raport dotyczàcy ja-
koÊci paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych.

2. Zbiorczy raport, o którym mowa w ust. 1, Zarzà-
dzajàcy przedstawia Radzie Ministrów corocznie,
w terminie do dnia 31 maja nast´pnego roku.

3. Na podstawie dokumentów, o których mowa
w ust. 1, Zarzàdzajàcy sporzàdza corocznie dla Komi-
sji Europejskiej zbiorczy raport dotyczàcy jakoÊci pa-
liw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych na stacjach paliwo-
wych i stacjach zak∏adowych i przekazuje go w termi-
nie do dnia 30 czerwca nast´pnego roku.

Art. 22. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór raportu, o którym mowa w art. 21 ust. 1,

2) sposób monitorowania jakoÊci paliw ciek∏ych
i biopaliw ciek∏ych w celu sporzàdzenia raportu,
o którym mowa w art. 21 ust. 3, a w szczególnoÊci:

a) sposób doboru stacji paliwowych i stacji zak∏a-
dowych, w których b´dzie dokonywana kontro-
la, w tym minimalnà liczb´ tych stacji,

b) okresy monitorowania jakoÊci paliw ciek∏ych
i biopaliw ciek∏ych,

c) sposób podzia∏u terytorium kraju do celów mo-
nitorowania jakoÊci paliw ciek∏ych i biopaliw
ciek∏ych,

d) wzór raportu 

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prewencyjnego od-
dzia∏ywania Systemu oraz niezb´dne informacje za-
warte w sporzàdzanych raportach.

Rozdzia∏ 3 

Przepisy karne

Art. 23. 1. Kto dokonuje obrotu paliwami ciek∏ymi
lub biopaliwami ciek∏ymi niespe∏niajàcymi wymagaƒ
jakoÊciowych okreÊlonych w ustawie, podlega grzyw-
nie do 500 000 z∏otych lub karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega ten, kto w stacji zak∏a-
dowej gromadzi paliwo ciek∏e lub biopaliwo ciek∏e
niespe∏niajàce wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych
w ustawie.

3. Je˝eli paliwa, o których mowa w ust. 1 lub 2, sta-
nowià mienie znacznej wartoÊci, sprawca podlega
grzywnie do 1 000 000 z∏otych lub karze pozbawienia
wolnoÊci od 3 miesi´cy do 5 lat.

4. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega
grzywnie.

5. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1—3
dzia∏a nieumyÊlnie, podlega grzywnie do 250 000 z∏o-
tych.

Art. 24. Kto uniemo˝liwia lub utrudnia inspektoro-
wi przeprowadzenie kontroli lub usuwa paliwo ciek∏e
lub biopaliwo ciek∏e zabezpieczone w wyniku kontroli,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do roku.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 25. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257)
w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) obrotu paliwami i energià, z wy∏àczeniem: ob-
rotu paliwami sta∏ymi, obrotu energià elek-
trycznà za pomocà instalacji o napi´ciu poni˝ej
1 kV b´dàcej w∏asnoÊcià odbiorcy, obrotu pali-
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wami gazowymi, je˝eli roczna wartoÊç obrotu
nie przekracza równowartoÊci 100 000 euro,
oraz obrotu gazem p∏ynnym, je˝eli roczna war-
toÊç obrotu nie przekracza 10 000 euro, jak
równie˝ obrotu paliwami gazowymi i energià
elektrycznà dokonywanego na gie∏dach towa-
rowych przez towarowe domy maklerskie pro-
wadzàce dzia∏alnoÊç maklerskà w zakresie ob-
rotu towarami gie∏dowymi na podstawie usta-
wy z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach to-
warowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r.
Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424,
Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216).”.

Art. 26. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-
spekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 16 dodaje si´ art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. Przedsi´biorca b´dàcy w posiadaniu
produktów lub dokumentów obj´tych
zakresem kontroli przeprowadzanej
u innego przedsi´biorcy jest obowiàza-
ny, na ˝àdanie inspektora, do ich udo-
st´pnienia oraz umo˝liwienia pobrania
próbek produktów do badaƒ.”;

2) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Pracownicy G∏ównego Inspektoratu,
wyznaczeni przez G∏ównego Inspek-
tora, sà uprawnieni do nadzorowa-
nia, na podstawie legitymacji s∏u˝bo-
wej, kontroli przeprowadzanych na
terenie kraju w celu sprawdzenia ich
prawid∏owoÊci.

2. Przed przystàpieniem do wykonywa-
nia nadzoru pracownik, o którym mo-
wa w ust. 1, jest obowiàzany okazaç
legitymacj´ s∏u˝bowà kontrolowane-
mu lub jego przedstawicielowi oraz in-
spektorom przeprowadzajàcym kon-
trol´.

3. Do wykonywania nadzoru, o którym
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 15 ust. 1, art. 16
ust. 1 pkt 1—4, pkt 6—9 i pkt 12, ust. 2
i 3, art. 17, art. 21 i art. 22.

4. Pracownik, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e dokonaç zabezpieczenia dowo-
dów na czas niezb´dny do realizacji
zadaƒ wykonywanego nadzoru.

5. Z przeprowadzonych czynnoÊci pra-
cownik sporzàdza raport s∏u˝bowy.

6. W przypadku gdy pracownik, o któ-
rym mowa w ust. 1, stwierdzi niepra-
wid∏owoÊci w post´powaniu kontrol-
nym, wydaje inspektorowi zalecenie
niezw∏ocznego usuni´cia tych niepra-
wid∏owoÊci.

7. G∏ówny Inspektor kieruje do w∏aÊci-
wego wojewódzkiego inspektora za-
lecenia, je˝eli jest to niezb´dne w ce-
lu usuni´cia stwierdzonych nieprawi-
d∏owoÊci w post´powaniu kontrol-
nym.

8. Wojewódzki inspektor jest obowiàza-
ny poinformowaç G∏ównego Inspek-
tora, w wyznaczonym terminie,
o sposobie wykonania zaleceƒ, o któ-
rych mowa w ust. 7.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 2 paêdziernika 2003 r.
o biokomponentach stosowanych w paliwach cie-
k∏ych i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934)
w art. 2 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) paliwa ciek∏e:

a) benzyny silnikowe zawierajàce w swoim
sk∏adzie do 5 % bioetanolu oraz do 15 % ete-
rów, o których mowa w pkt 4, stosowane
w pojazdach wyposa˝onych w silniki z za-
p∏onem iskrowym,

b) olej nap´dowy zawierajàcy do 5 % estrów,
o których mowa w pkt 5, stosowany w po-
jazdach, ciàgnikach rolniczych, a tak˝e ma-
szynach nieporuszajàcych si´ po drogach,
wyposa˝onych w silniki z zap∏onem samo-
czynnym

— spe∏niajàce wymagania jakoÊciowe okreÊlo-
ne w odr´bnych przepisach;”;

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) biopaliwa ciek∏e:

a) benzyny silnikowe zawierajàce w swoim
sk∏adzie powy˝ej 5 % bioetanolu oraz powy-
˝ej 15 % eterów, o których mowa w pkt 4,
stosowane w pojazdach wyposa˝onych
w silniki z zap∏onem iskrowym,

b) estry, o których mowa w pkt 5, stanowiàce
samoistne paliwo stosowane w pojazdach,
ciàgnikach rolniczych, a tak˝e maszynach
nieporuszajàcych si´ po drogach, wyposa-
˝onych w silniki z zap∏onem samoczynnym,

c) olej nap´dowy, zawierajàcy powy˝ej 5 % es-
trów, o których mowa w pkt 5, stosowany
w pojazdach, ciàgnikach rolniczych, a tak˝e
maszynach nieporuszajàcych si´ po dro-
gach, wyposa˝onych w silniki z zap∏onem
samoczynnym

— spe∏niajàce wymagania jakoÊciowe okreÊlo-
ne w odr´bnych przepisach;”.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 28. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie obrotu paliwami ciek∏ymi lub biopa-
liwami ciek∏ymi, która na podstawie przepisów do-
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tychczasowych nie wymaga∏a uzyskania koncesji, mo-
gà jà wykonywaç na dotychczasowych zasadach do
czasu ostatecznego rozstrzygni´cia sprawy przez Pre-
zesa Urz´du Regulacji Energetyki, pod warunkiem z∏o-
˝enia wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami
ciek∏ymi lub biopaliwami ciek∏ymi najpóêniej w termi-
nie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 29. Je˝eli obowiàzujàce przepisy powo∏ujà si´
na przepisy ustawy uchylanej przez art. 32 albo odsy-
∏ajà ogólnie do przepisów tej ustawy, stosuje si´
w tym zakresie w∏aÊciwe przepisy niniejszej ustawy.

Art. 30. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32,
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej
ustawy, o ile nie sà z nià sprzeczne, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 31. 1. Przepisy art. 5 w zakresie informowania
Komisji Europejskiej o wystàpieniu na rynku nadzwy-

czajnych zdarzeƒ skutkujàcych zmianà warunków za-
opatrzenia w rop´ naftowà lub jej produkty oraz wyra-
˝ania zgody przez Komisj´ Europejskà na czasowe sto-
sowanie innych wymagaƒ jakoÊciowych dla paliw cie-
k∏ych lub biopaliw ciek∏ych stosuje si´ od dnia uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

2. Przepisy art. 21 ust. 3 stosuje si´ od dnia uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Art. 32. Traci moc ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakoÊci pa-
liw ciek∏ych (Dz. U. Nr 17, poz. 154 i Nr 199, poz. 1934).

Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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