
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àczniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach paƒstwowych
oraz zapasach obowiàzkowych paliw (Dz. U. Nr 90,
poz. 404), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjonowania
gospodarki i administracji publicznej oraz o zmia-
nie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
si´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156,
poz. 775),

2) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

3) ustawà z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy
o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obo-
wiàzkowych paliw (Dz. U. Nr 43, poz. 487),

4) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy
o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obo-
wiàzkowych paliw (Dz. U. Nr 129, poz. 1442),

5) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rzàdowej i jednostek im podporzàdko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689
i Nr 230, poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492
i Nr 240, poz. 2408)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2003 r. w spra-
wie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o rezer-
wach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych
paliw (Dz. U. Nr 24, poz. 197),

6) ustawà z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
(Dz. U. Nr 42, poz. 386),

7) ustawà z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 132, poz. 1110),

8) ustawà z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o re-
zerwach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzko-
wych paliw (Dz. U. Nr 143, poz. 1201),

9) ustawà z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217),

10) ustawà z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie mo-
nitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw (Dz. U.
Nr 169, poz. 1200),

11) ustawà z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach post´powania w sytuacjach zagro-
˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa i za-
k∏óceƒ na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 7 maja 2007 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 25 i 26 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezer-
wach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych
paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404), które stanowià:

„Art. 25. 1. Agencja Rezerw Materia∏owych przej-
mie zadania i obowiàzki oraz Êrodki
rzeczowe i finansowe od G∏ównego
Zarzàdu Rezerw Paƒstwowych z sie-
dzibà w Warszawie, który ulega likwi-
dacji w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Agencja Rezerw Artyku∏ów Sanitar-
nych przejmie zadania i obowiàzki
oraz Êrodki rzeczowe i finansowe od
Zarzàdu Artyku∏ów Sanitarnych z sie-
dzibà w Warszawie, który ulega likwi-
dacji w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 26. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r.
o utworzeniu Centralnego Urz´du Plano-
wania (Dz. U. Nr 41, poz. 327 i z 1990 r.
Nr 87, poz. 505) w art. 2 po pkt 9 dodaje
si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) koordynowanie zadaƒ w zakresie
rezerw paƒstwowych, realizowa-
nych przez w∏aÊciwe organy paƒ-
stwowe,”.”;

2) art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z reformà funkcjono-
wania gospodarki i administracji publicznej oraz
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 156,
poz. 775), który stanowi:

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1997 r.,
z wyjàtkiem art. 14 pkt 2 i art. 17 
pkt 2—13, które wchodzà w ˝ycie z dniem
8 kwietnia 1997 r.”;

Dziennik Ustaw Nr 89 — 5454 — Poz. 594

594

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 maja 2007 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach paƒstwowych



3) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

4) art. 2 i 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy o rezerwach paƒstwowych oraz za-
pasach obowiàzkowych paliw (Dz. U. Nr 43,
poz. 487), które stanowià:

„Art. 2. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie przepisów ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez okres szeÊciu miesi´cy od dnia
jej wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc do-
tychczasowe przepisy wykonawcze, je˝eli
nie sà z nià sprzeczne.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

5) art. 2—4 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o rezerwach paƒstwowych oraz za-
pasach obowiàzkowych paliw (Dz. U. Nr 129,
poz. 1442), które stanowià:

„Art. 2. 1. Osiàgni´cie poziomu zapasów paliw
ciek∏ych, o którym mowa w art. 15
ust. 1 ustawy okreÊlonej w art. 1, po-
winno nastàpiç nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2008 r.

2. Poczàwszy od dnia 1 stycznia 2002 r.,
przedsi´biorcy obowiàzani do tworze-
nia i utrzymywania zapasów obowiàz-
kowych paliw ciek∏ych na podstawie
przepisów obowiàzujàcych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy majà obowiàzek powi´kszania po-
ziomu tych zapasów do iloÊci okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu wydanym na
podstawie art. 15 ust. 5 ustawy, o której
mowa w art. 1.

3. Poczàwszy od dnia 1 stycznia 2002 r.,
przedsi´biorcy prowadzàcy w dniu
31 grudnia 2001 r. dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie produkcji lub impor-
tu paliw ciek∏ych, którzy na podstawie
przepisów obowiàzujàcych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy nie byli obowiàzani do tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiàzko-
wych paliw ciek∏ych, sà obowiàzani do
tworzenia i utrzymywania zapasów
obowiàzkowych paliw ciek∏ych w iloÊci
odpowiadajàcej co najmniej iloÊci Êred-
niej siedmiodniowej produkcji lub im-
portu, zrealizowanych przez danego
przedsi´biorc´ w roku poprzednim,
przy czym w dniu 31 grudnia 2008 r. sà
obowiàzani do uzyskania poziomu tych

zapasów w iloÊci okreÊlonej w rozpo-
rzàdzeniu wydanym na podstawie
art. 15 ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 1.

4. W przypadku przedsi´biorców, którzy
po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy rozpocznà dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie produkcji lub importu paliw
ciek∏ych, podstawà obliczenia wyma-
ganej w pierwszym roku ich dzia∏alno-
Êci iloÊci zapasów obowiàzkowych pa-
liw ciek∏ych jest zadeklarowana na da-
ny rok przez przedsi´biorc´ produkcja
lub import.

5. Przedsi´biorcy, o których mowa
w ust. 4, w kolejnych latach swej dzia-
∏alnoÊci sà obowiàzani do tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiàzko-
wych paliw ciek∏ych w iloÊci odpowia-
dajàcej co najmniej iloÊci Êredniej sied-
miodniowej produkcji lub importu, zre-
alizowanych przez danego przedsi´-
biorc´ w roku poprzednim, przy czym
w dniu 31 grudnia 2008 r. sà obowiàza-
ni do uzyskania poziomu tych zapasów
w iloÊci okreÊlonej w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie art. 15 ust. 5
ustawy, o której mowa w art. 1.

6. Przedsi´biorcy, o których mowa
w ust. 2 i 3, sà obowiàzani zarejestro-
waç si´ w rejestrze utworzonym i pro-
wadzonym stosownie do przepisów
art. 17 ust. 1—3 ustawy, o której mowa
w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. Do dnia wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w rozdziale 4 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez okres szeÊciu miesi´cy od
dnia jej wejÊcia w ˝ycie, zachowujà moc
dotychczasowe przepisy wykonawcze, je-
˝eli nie sà z nià sprzeczne.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.”;

6) art. 64, 67, 69, art. 70 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 1—6,
art. 72 ust. 1, art. 74, 77 i 81 ustawy z dnia 1 marca
2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu
centralnych organów administracji rzàdowej i jed-
nostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93,
poz. 820, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1923 oraz
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408), któ-
re stanowià:

„Art. 64. Statuty nadane na podstawie upowa˝-
nieƒ zmienianych niniejszà ustawà za-
chowujà moc do czasu zastàpienia ich
statutami nadanymi na podstawie prze-
pisów zmienionych niniejszà ustawà.”
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„Art. 67. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed znoszonymi organami toczà si´
nadal przed organami, które przej´∏y ich
zadania i kompetencje.”

„Art. 69. Koncesje, zezwolenia i inne decyzje wy-
dane przez znoszone organy zachowujà
wa˝noÊç do up∏ywu okreÊlonych w nich
terminów wa˝noÊci, chyba ˝e na podsta-
wie odr´bnych przepisów wczeÊniej zo-
stanà zmienione lub utracà wa˝noÊç.”

Art. 70. „1. Nale˝noÊci i zobowiàzania, w tym
z tytu∏u po˝yczek, kredytów i por´-
czeƒ, likwidowanych urz´dów lub
agencji stajà si´, z zastrze˝eniem
ust. 2, nale˝noÊciami i zobowiàzania-
mi odpowiednio urz´dów obs∏ugujà-
cych organy, które przej´∏y ich zada-
nia i kompetencje, lub urz´dów albo
agencji, które wykonujà ich zadania.

2. Prawa i obowiàzki wynikajàce
z umów i porozumieƒ zawartych
przez likwidowane urz´dy lub agen-
cje, lub na ich rzecz, przejmujà odpo-
wiednio urz´dy obs∏ugujàce organy,
które przej´∏y ich zadania i kompe-
tencje, lub urz´dy albo agencje, które
wykonujà ich zadania.”

Art. 71. „1. Z dniem likwidacji pracownicy likwi-
dowanych urz´dów i agencji stajà si´
odpowiednio pracownikami urz´dów
obs∏ugujàcych organy, które przej-
mujà ich zadania i kompetencje, lub
pracownikami agencji, które przej-
mujà ich zadania, z zastrze˝eniem
art. 71a.

2. Dyrektorzy Generalni likwidowanych
urz´dów i Prezesi likwidowanych
agencji, w terminie 7 dni od dnia
og∏oszenia ustawy, sà obowiàzani za-
wiadomiç na piÊmie pracowników
o zmianach, jakie majà nastàpiç w za-
kresie ich stosunków pracy. Przepisy
art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje si´
odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami,
o których mowa w ust. 1, wygasajà
po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia
przejÊcia do nowego urz´du lub
agencji, je˝eli przed up∏ywem tego
terminu nie zostanà im zapropono-
wane nowe warunki pracy lub p∏acy
na dalszy okres albo w razie nieprzy-
j´cia nowych warunków pracy lub
p∏acy.

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku
pracy z pracownikiem mo˝e nastàpiç
za wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaÊni´cia stosunku
pracy, o którym mowa w ust. 3, lub
wypowiedzenia, o którym mowa

w ust. 4, pracownikom przys∏ugujà
Êwiadczenia przewidziane dla pra-
cowników, z którymi stosunki pracy
rozwiàzuje si´ z powodu likwidacji
urz´du lub agencji.

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz
ust. 3 i 4 nie stosuje si´ do urz´dni-
ków s∏u˝by cywilnej, do których sto-
suje si´ przepisy ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111,
poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154,
poz. 1800).”

Art. 72. „1. Prezes Rady Ministrów ustali, w dro-
dze zarzàdzeƒ, przeznaczenie mienia
b´dàcego w posiadaniu likwidowa-
nych urz´dów lub agencji, z zastrze-
˝eniem przepisów o gospodarce nie-
ruchomoÊciami.”

„Art. 74. 1. Agencja Rezerw Materia∏owych przej-
muje mienie likwidowanej Agencji Re-
zerw Sanitarnych.

2. Fundusze utworzone przez likwidowa-
nà Agencj´ Rezerw Artyku∏ów Sanitar-
nych powi´kszajà odpowiednie fun-
dusze utworzone przez Agencj´ Re-
zerw Materia∏owych.

3. Agencja Rezerw Materia∏owych jest
zwolniona z podatków i innych danin
publicznych z tytu∏u przej´cia mienia
likwidowanej Agencji Rezerw Artyku-
∏ów Sanitarnych.”

„Art. 77. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmie-
nianych niniejszà ustawà zachowujà
moc przepisy dotychczasowe, je˝eli nie
sà z nià sprzeczne.”

„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62
pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63
pkt 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r.,
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6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie do-
tyczàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.,

7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54
oraz art. 63 pkt 3, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

7) art. 55, 56 i 59 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386), które sta-
nowià:

„Art. 55. 1. Agencja Rezerw Materia∏owych przej-
mie od Agencji zadania i obowiàzki
zwiàzane z gromadzeniem i gospoda-
rowaniem paƒstwowymi rezerwami
produktów rolnych oraz produktów
i pó∏produktów ˝ywnoÊciowych.

2. Agencja przeka˝e Agencji Rezerw
Materia∏owych Êrodki rzeczowe i fi-
nansowe przeznaczone na realizacj´
zadaƒ i obowiàzków, o których mowa
w ust. 1, w terminie 3 miesi´cy od
dnia og∏oszenia niniejszej ustawy.

3. W terminie 3 miesi´cy od dnia og∏o-
szenia niniejszej ustawy pracownicy
Agencji zatrudnieni w Centrali oraz
w oddzia∏ach terenowych na stanowi-
skach pracy zwiàzanych z wykonywa-
niem zadaƒ realizowanych w zakresie
gromadzenia i gospodarowania rezer-
wami, stajà si´ pracownikami Agencji
Rezerw Materia∏owych, z zachowa-
niem wymogów, o których mowa
w art. 231 Kodeksu pracy.

4. Agencja Rezerw Materia∏owych staje
si´ stronà umów i porozumieƒ zawar-
tych przez Agencj´ zwiàzanych z gos-
podarowaniem rezerwami paƒstwo-
wymi produktów rolnych, produktów
i pó∏produktów ˝ywnoÊciowych.

5. (uchylony).a)

Art. 56. 1. W post´powaniach administracyjnych
wszcz´tych przez Prezesa Agencji oraz
ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych na podstawie art. 22 ustawy,
o której mowa w art. 43, i niezakoƒczo-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, organami w∏aÊciwymi
w tych sprawach stajà si´ odpowied-
nio Prezes Agencji Rezerw Materia-
∏owych albo minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki.

2. Organy prowadzàce post´powania,
o których mowa w ust. 1, przeka˝à od-
powiednio Prezesowi Agencji Rezerw
Materia∏owych albo ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki akta tych
post´powaƒ, w terminie 30 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.”

„Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem
art. 12 ust. 2, art. 16, art. 17, art. 20—23,
art. 43, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53
ust. 1 pkt 4 i art. 54—56, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

8) art. 19 i 21 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmia-
nie ustawy o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), które stanowià:

„Art. 19. Sprawy, które zosta∏y wszcz´te, a nieza-
koƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, podlegajà rozpozna-
niu wed∏ug przepisów ustaw, o których
mowa w art. 1—18, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.”

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 2—7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach
obowiàzkowych paliw (Dz. U. Nr 143, poz. 1201),
które stanowià:

„Art. 2. Przedsi´biorcy, którzy przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy byli obo-
wiàzani do tworzenia i utrzymywania za-
pasów obowiàzkowych paliw ciek∏ych
w iloÊci odpowiadajàcej co najmniej Êred-
niej siedmiodniowej produkcji lub Êred-
niemu siedmiodniowemu importowi bez
obowiàzku systematycznego corocznego
ich powi´kszania, sà obowiàzani do co-
rocznego powi´kszania tych zapasów do
iloÊci okreÊlonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

Art. 3. 1. Rejestr producentów i importerów
utworzony na podstawie art. 17 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, staje si´
rejestrem w rozumieniu niniejszej usta-
wy.

2. Wpisy w rejestrze utworzonym na pod-
stawie art. 17 ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, istniejàce w dniu wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy, pozosta-
jà w mocy.

Art. 4. Do spraw wszcz´tych, a niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, do obliczenia wysokoÊci kar,
o których mowa w art. 22, 23 oraz
w art. 23a ustawy, o której mowa w art. 1,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
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———————
a) Przez art. 39 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o zmia-

nie i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do wydawania
aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.



Art. 5. Do post´powaƒ administracyjnych
w sprawach obj´tych przepisami niniej-
szej ustawy wszcz´tych, a niezakoƒczo-
nych przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie, sto-
suje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 6. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na podsta-
wie art. 15 ust. 5, art. 17 ust. 4 oraz
art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowujà moc do dnia wejÊcia
w ˝ycie nowych przepisów wykonaw-
czych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 1 pkt 2 w zakresie dotyczàcym art. 18
oraz art. 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.”;

10) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwo-
wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który sta-
nowi:

„Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 45 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw
(Dz. U. Nr 169, poz. 1200), który stanowi:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r., z wyjàtkiem art. 40 który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

12) art. 71 ust. 1 i 2, art. 72, 73 i 77—79 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, pro-
duktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
post´powania w sytuacjach zagro˝enia bezpie-
czeƒstwa paliwowego paƒstwa i zak∏óceƒ na rynku
naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343), które stanowià:

Art. 71. „1. Przedsi´biorcy, którzy przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy byli
obowiàzani do tworzenia i utrzymywa-
nia zapasów obowiàzkowych paliw
ciek∏ych, zgodnie z zasadami okreÊlo-
nymi w ustawie z dnia 30 maja 1996 r.
o rezerwach paƒstwowych oraz zapa-
sach obowiàzkowych paliw, sà obo-
wiàzani do:

1) dokonania przeliczenia utworzo-
nych zapasów obowiàzkowych
zgodnie z zasadami tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiàz-
kowych ropy naftowej lub paliw —
w terminie 15 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy;

2) uzupe∏nienia posiadanych zapasów
obowiàzkowych do poziomu odpo-
wiadajàcego 66-dniowej zrealizo-
wanej przez nich produkcji paliw
oraz przywozowi ropy naftowej lub

paliw, obliczanemu zgodnie z zasa-
dami okreÊlonymi w niniejszej usta-
wie — w terminie do dnia 1 lipca
2007 r.;

3) corocznego powi´kszania tych za-
pasów, zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w ust. 4, do wielko-
Êci, o której mowa w art. 5 ust. 3.

2. Przedsi´biorcy, którzy przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy byli
obowiàzani do tworzenia i utrzymywa-
nia zapasów obowiàzkowych paliw cie-
k∏ych, zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w ustawie, o której mowa w ust. 1,
i jednoczeÊnie wykonywali dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wytwarzania
lub przywozu gazu p∏ynnego LPG, sà
obowiàzani do tworzenia i corocznego
powi´kszania zapasów gazu p∏ynnego
LPG zgodnie z harmonogramem, o któ-
rym mowa w ust. 5, do wielkoÊci,
o której mowa w art. 5 ust. 3.”

„Art. 72. 1. Rejestr producentów i importerów,
utworzony na podstawie art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezer-
wach paƒstwowych oraz zapasach
obowiàzkowych paliw, staje si´ reje-
strem w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Wpisy w rejestrze utworzonym na
podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, o któ-
rej mowa w ust. 1, istniejàce w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, po-
zostajà w mocy.

Art. 73. Ropa naftowa i paliwa utrzymywane
w ramach paƒstwowych rezerw gospo-
darczych na poczet zapasów, o których
mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia
30 maja 1996 r. o rezerwach paƒstwo-
wych oraz zapasach obowiàzkowych pa-
liw, stajà si´ zapasami paƒstwowymi,
w rozumieniu niniejszej ustawy.”

„Art. 77. Do post´powaƒ administracyjnych
wszcz´tych, a niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 78. Przepisy wykonawcze wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
na podstawie art. 17 ust. 4, art. 19a ust. 4
i 5 oraz art. 19i ustawy, o której mowa
w art. 68, zachowujà moc do dnia wej-
Êcia w ˝ycie nowych przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 3
ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 4 oraz
art. 37 niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: L. Dorn
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady:

1) tworzenia i gospodarowania rezerwami paƒstwo-
wymi surowców, materia∏ów, paliw, maszyn, urzà-
dzeƒ, produktów rolnych, produktów i pó∏produk-
tów ˝ywnoÊciowych, produktów leczniczych i wy-
robów medycznych, a tak˝e innych wyrobów nie-
zb´dnych do realizacji zadaƒ w dziedzinie obron-
noÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa;

2)2) tworzenia, utrzymywania i finansowania zapa-
sów obowiàzkowych w´gla kamiennego.

Rozdzia∏ 2

Rezerwy paƒstwowe

Art. 2. 1. Tworzy si´ rezerwy paƒstwowe surow-
ców, materia∏ów, paliw, maszyn, urzàdzeƒ, produktów
rolnych, produktów i pó∏produktów ˝ywnoÊciowych,
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a tak-
˝e innych wyrobów niezb´dnych do realizacji zadaƒ
w dziedzinie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa.

2. Rezerwy paƒstwowe, zwane dalej „rezerwami”,
stanowià wyodr´bniony majàtek Skarbu Paƒstwa.

Art. 3. 1. Rezerwy dzieli si´ na:

1) rezerwy mobilizacyjne — s∏u˝àce realizacji zadaƒ
zwiàzanych z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem
paƒstwa, ze szczególnym uwzgl´dnieniem potrzeb
Si∏ Zbrojnych oraz bezpieczeƒstwa publicznego
w sytuacjach zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa,
a tak˝e w czasie podwy˝szania gotowoÊci obron-
nej paƒstwa;

2) rezerwy gospodarcze — s∏u˝àce w szczególnoÊci
zaspokajaniu podstawowych surowcowych, mate-
ria∏owych i paliwowych potrzeb gospodarki naro-
dowej oraz utrzymaniu ciàg∏oÊci zaopatrywania
ludnoÊci kraju w podstawowe produkty rolne, pro-

dukty i pó∏produkty ˝ywnoÊciowe, produkty lecz-
nicze i wyroby medyczne w okresach, o których
mowa w pkt 1, a tak˝e eliminowaniu lub ∏agodze-
niu zak∏óceƒ w funkcjonowaniu gospodarki naro-
dowej, wynikajàcych z nieprzewidzianych zdarzeƒ
i okolicznoÊci oraz kl´sk ˝ywio∏owych.

2. W ramach rezerw gospodarczych wyodr´bnia
si´ stany zastrze˝one dla celów mobilizacyjnych.

3.3) Rezerwy gospodarcze ropy naftowej lub paliw
w rozumieniu niniejszej ustawy odpowiadajà stanom
zastrze˝onym, o których mowa w ust. 2.

Art. 4.4) 1. Rezerwy mobilizacyjne, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1, tworzà ministrowie, kierownicy
urz´dów centralnych i wojewodowie, ka˝dy w zakre-
sie swojej dzia∏alnoÊci statutowej, w zakresie rzeczo-
wym i iloÊciowym niezb´dnym do realizacji zadaƒ
zwiàzanych z obronnoÊcià i bezpieczeƒstwem paƒ-
stwa.

2. Rezerwy gospodarcze, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 2, tworzy minister w∏aÊciwy do spraw gos-
podarki w zakresie:

1 surowców, materia∏ów i paliw;

2) produktów leczniczych i wyrobów medycznych
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia;

3) produktów rolnych, produktów i pó∏produktów
˝ywnoÊciowych w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊ-
ciwym do spraw rolnictwa.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przed-
stawia Radzie Ministrów informacje o stanie iloÊcio-
wym, finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu
rezerw gospodarczych, w terminie do dnia 30 kwietnia
danego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

4. Rada Ministrów mo˝e okreÊlaç, w drodze roz-
porzàdzenia, rezerwy gospodarcze niewymienione
w ust. 2, zobowiàzujàc do ich tworzenia innych mini-
strów, kierowników urz´dów centralnych lub wojewo-
dów.
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2007 r. (poz. 594)

USTAWA

z dnia 30 maja 1996 r.

o rezerwach paƒstwowych1)

———————
1) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 1 ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produk-
tów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post´po-
wania w sytuacjach zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwo-
wego paƒstwa i zak∏óceƒ na rynku naftowym (Dz. U.
Nr 52, poz. 343), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 7 kwietnia
2007 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
3) Dodany przez art. 68 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 43 pkt 1 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386), który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 15 marca 2004 r.



Art. 5. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb:

1) tworzenia, gospodarowania i dysponowania re-
zerwami;

2) finansowania rezerw;

3) kontroli i tworzenia systemów informacyjnych
o rezerwach, z wyjàtkiem okreÊlonym w ust. 2.

2. Rezerwy mobilizacyjne sà obj´te badaniami sta-
tystycznymi prowadzonymi przez G∏ówny Urzàd Sta-
tystyczny, na zasadach i w trybie okreÊlonych w usta-
wie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên. zm.5)).

Art. 6. (uchylony).6)

Art. 7. Wydatki zwiàzane z gospodarowaniem re-
zerwami sà pokrywane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
Ârodki te sà przeznaczone na pokrycie:

1) przyrostu i zmiany struktury rezerw, zgodnie
z ustaleniami planów tworzenia rezerw;

2) kosztów utrzymywania i magazynowania rezerw;

3) kosztów wymiany rezerw;

4) nak∏adów inwestycyjnych zwiàzanych z budowà
i modernizacjà infrastruktury technicznej utrzymy-
wania rezerw.

Art. 8. 1. Organy, o których mowa w art. 4, nak∏a-
dajà na przedsi´biorców zadania i obowiàzki w zakre-
sie magazynowania rezerw, ich wymiany, konserwacji
oraz utrzymywania odpowiedniego poziomu iloÊcio-
wego i jakoÊciowego rezerw.

2. Realizacja zadaƒ i obowiàzków, o których mowa
w ust. 1, jest odp∏atna na warunkach okreÊlonych
w umowach cywilnoprawnych zawartych mi´dzy
przedsi´biorcami a uprawnionymi organami.

3.7) Ministrowie, kierownicy urz´dów centralnych
i wojewodowie mogà przekazywaç Agencji Rezerw
Materia∏owych do realizacji sprawy zwiàzane z zawie-
raniem umów.

Art. 9.8) Agencja Rezerw Materia∏owych gospoda-
ruje rezerwami w ramach przeznaczonych na ten cel
Êrodków finansowych.

Rozdzia∏ 3

Agencja Rezerw Materia∏owych

Art. 10.9) 1. Tworzy si´ Agencj´ Rezerw Materia∏o-
wych, zwanà dalej „Agencjà”.

2. Agencja podlega ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki.

3. Do zakresu dzia∏ania Agencji nale˝y:

1) gospodarowanie rezerwami w zakresie:

a) surowców, materia∏ów i paliw,

b) produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych,

c) produktów rolnych, produktów i pó∏produktów
˝ywnoÊciowych;

1a)10) utrzymywanie zapasów paƒstwowych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziem-
nego oraz zasadach post´powania w sytuacjach
zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa
i zak∏óceƒ na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52,
poz. 343);

2) opracowywanie projektu planu rzeczowego i fi-
nansowego tworzenia rezerw;

3) inicjowanie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych na po-
trzeby rezerw;

4) opracowywanie projektu informacji, o których
mowa w art. 4 ust. 3, w terminie do dnia 31 mar-
ca ka˝dego roku kalendarzowego za rok poprzed-
ni;

5)11) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w od-
r´bnych ustawach.

4. Projekt planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
oraz projekt informacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 4,
zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

5.12) Agencjà kieruje Prezes powo∏ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki. Prezes Rady
Ministrów odwo∏uje Prezesa Agencji.

Art. 11. 1. Agencja Rezerw Materia∏owych posiada
osobowoÊç prawnà.
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————————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

6) Przez art. 43 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 43 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 43 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.

————————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 43 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 4.
10) Dodany przez art. 68 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
11) Dodany przez art. 68 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia

24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 paêdziernika
2006 r.



2. Siedzibà Agencji Rezerw Materia∏owych jest
miasto sto∏eczne Warszawa.

3. Prezes Agencji Rezerw Materia∏owych jest orga-
nem wykonawczym i zarzàdzajàcym Agencji.

4. Agencja Rezerw Materia∏owych dzia∏a na pod-
stawie ustawy i statutu.

5. Organizacj´ wewn´trznà i szczegó∏owy zakres
dzia∏ania Agencji Rezerw Materia∏owych okreÊla sta-
tut nadany, w drodze zarzàdzenia, przez ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw gospodarki.

6. (uchylony).13)

7. Zasady wynagradzania pracowników Agencji
Rezerw Materia∏owych okreÊla Prezes Agencji.

Art. 11a.14) 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia
na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty
i konkurencyjny.

2. Og∏oszenie o naborze zamieszcza si´ w Biulety-
nie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji pub-
licznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.15)), oraz
w miejscu powszechnie dost´pnym w jednostce orga-
nizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 11b.14) Informacje o kandydatach, którzy zg∏o-
sili si´ do naboru, stanowià informacj´ publicznà
w zakresie obj´tym wymaganiami okreÊlonymi
w og∏oszeniu o naborze.

Art. 11c.14) Termin do sk∏adania dokumentów,
okreÊlony w og∏oszeniu o naborze, nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 14 dni od dnia opublikowania tego og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 11d.14) 1. Po up∏ywie terminu do sk∏adania do-
kumentów okreÊlonego w og∏oszeniu o naborze nie-
zw∏ocznie upowszechnia si´ list´ kandydatów, którzy
spe∏niajà wymagania formalne okreÊlone w og∏osze-
niu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu po-
wszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której jest prowadzony nabór, a tak˝e przez opubli-
kowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imi´ i na-
zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 11e.14) 1. Sporzàdza si´ protokó∏ przeprowa-
dzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wol-
ne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie stanowiska pracy, na które by∏ prowa-
dzony nabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, na-
zwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 5 najlepszych kandy-
datów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏nia-
nia przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏osze-
niu o naborze;

2) informacj´ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 11f.14) 1. Informacj´ o wyniku naboru upo-
wszechnia si´ w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
wybranego kandydata albo zakoƒczenia naboru,
w przypadku gdy w jego wyniku nie dosz∏o do zatrud-
nienia ˝adnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i adres urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska pracy;

3) imi´ i nazwisko kandydata oraz jego miejsce za-
mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo
uzasadnienie niezatrudnienia ˝adnego kandydata.

3. Informacj´ o wyniku naboru upowszechnia si´
w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu po-
wszechnie dost´pnym w jednostce organizacyjnej,
w której by∏ prowadzony nabór.

Art. 11g.14) Je˝eli stosunek pracy osoby wy∏onio-
nej w drodze naboru usta∏ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia
nawiàzania stosunku pracy, mo˝na zatrudniç na tym
samym stanowisku kolejnà osob´ spoÊród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego
naboru. Przepisy art. 11f stosuje si´ odpowiednio.

Art. 11h.16) Do post´powania przed Prezesem
Agencji Rezerw Materia∏owych w sprawach okreÊlo-
nych w ustawie stosuje si´ przepisy Kodeksu post´po-
wania administracyjnego.

Art. 12. (uchylony).17)

Art. 13. (uchylony).17)

Art. 14. 1. Agencja Rezerw Materia∏owych prowa-
dzi samodzielnà gospodark´ finansowà w zakresie re-
zerw.
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———————
13) Przez art. 44 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 12.
14) Dodany przez art. 10 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy o s∏u˝bie cywilnej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 19 sierpnia 2005 r.

15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

———————
16) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o rezerwach paƒstwowych oraz za-
pasach obowiàzkowych paliw (Dz. U. Nr 143, poz. 1201),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 sierpnia 2005 r.

17) Przez art. 37 pkt 7 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmia-
nach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga-
nów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25,
poz. 253), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r.



2. Przychodami Agencji Rezerw Materia∏owych sà
dotacje bud˝etowe okreÊlane corocznie w ustawie bu-
d˝etowej, wp∏ywy uzyskiwane z obrotu rezerwami
oraz inne wp∏ywy.

3. Ârodki finansowe uzyskane z przychodów, o któ-
rych mowa w ust. 2, Agencja Rezerw Materia∏owych
przeznacza na:

1) finansowanie zmian wielkoÊci i struktury rezerw;

2) pokrycie kosztów utrzymania i wymiany rezerw;

3) inwestycje;

4) pokrycie kosztów ich funkcjonowania.

4. Agencja Rezerw Materia∏owych:

1) zatrzymuje ca∏oÊç nadwy˝ek Êrodków finanso-
wych uzyskanych w danym roku bud˝etowym na
finansowanie dzia∏alnoÊci w zakresie rezerw w la-
tach nast´pnych;

2) mo˝e zaciàgaç kredyty krótkoterminowe i d∏ugo-
terminowe w celu pe∏nego pokrycia wydatków, za
zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych;

3) prowadzi rachunkowoÊç wed∏ug zak∏adowego
planu kont, ustalonego przez Prezesa Agencji,
z zachowaniem ogólnych zasad rachunkowoÊci.

5. Nie pobiera si´ op∏aty skarbowej od czynnoÊci
cywilnoprawnych18), których stronà jest Agencja Re-
zerw Materia∏owych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady gospodarki finansowej Agencji
Rezerw Materia∏owych.

7. (uchylony).19)

Rozdzia∏ 4

(uchylony)20)

Rozdzia∏ 5

Zapasy obowiàzkowe w´gla kamiennego

Art. 20. 1. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wprowadziç obowiàzek tworzenia i utrzy-
mywania zapasów obowiàzkowych w´gla kamienne-
go oraz okreÊliç zasady cz´Êciowego rekompensowa-
nia kosztów z tym zwiàzanych.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, Ra-
da Ministrów okreÊla:

1) podmioty obowiàzane do tworzenia zapasów obo-
wiàzkowych w´gla kamiennego;

2) zakres i tryb cz´Êciowego rekompensowania kosz-
tów utrzymywania i finansowania zapasów obo-
wiàzkowych w´gla kamiennego;

3) sposób tworzenia, ustalania iloÊci i jakoÊci, utrzy-
mywania zapasów obowiàzkowych w´gla ka-
miennego oraz zasady i sposób ich interwencyj-
nego wykorzystywania;

4) sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci kontrolnej w za-
kresie tworzenia i gospodarowania zapasami obo-
wiàzkowymi w´gla kamiennego.

3. Zapasy obowiàzkowe w´gla kamiennego stano-
wià majàtek podmiotów tworzàcych, utrzymujàcych
i finansujàcych te zapasy.

Rozdzia∏ 6

(uchylony)20)

Rozdzia∏ 721)

Kary pieni´˝ne

Art. 22. Za naruszenia wymagaƒ ustawy polegajà-
ce na:

1) powstaniu niedoboru w stosunku do ewidencyj-
nego stanu rezerw,

2) uchybieniu w zakresie magazynowania rezerw, ich
wymiany, konserwacji oraz iloÊciowej i jakoÊcio-
wej ochrony stanu rezerw, w wyniku czego po-
wsta∏y straty

— organ, o którym mowa w art. 4, w drodze decyzji
administracyjnej, wymierza kar´ pieni´˝nà w wyso-
koÊci 200 % wartoÊci niedoboru lub straty.

Art. 23. Za naruszenia wymagaƒ ustawy polegajà-
ce na:

1) niedope∏nieniu cià˝àcego na podmiocie obowiàz-
ku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiàzko-
wych w´gla kamiennego w przewidzianym termi-
nie i wymaganej iloÊci,

2) niedope∏nieniu cià˝àcego na podmiocie obowiàz-
ku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiàzko-
wych gazu ziemnego w przewidzianym terminie
i wymaganej iloÊci,

3) obni˝eniu iloÊci zapasów obowiàzkowych w´gla
kamiennego poni˝ej poziomu okreÊlonego w usta-
wie,
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———————
18) Obecnie: podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych, zgod-

nie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 450), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

19) Przez art. 37 pkt 8 lit. f ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 17.

20) Przez art. 68 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 16.



4) obni˝eniu iloÊci zapasów obowiàzkowych gazu
ziemnego poni˝ej poziomu okreÊlonego w usta-
wie

— minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w drodze
decyzji administracyjnej, wymierza kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci 50 % wartoÊci niedoboru zapasów.

Art. 23a—23c. (uchylone).22)

Art. 24.23) 1. Nale˝noÊci pieni´˝ne z tytu∏u kar,
o których mowa w art. 22 i 23, stanowià dochód bu-
d˝etu paƒstwa.

2. Kar pieni´˝nych nie nak∏ada si´, je˝eli od stwier-
dzenia naruszeƒ ustawy, o których mowa w art. 22
i 23, up∏ynà∏ rok.

Rozdzia∏ 8

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 25. (pomini´ty).24)

Art. 26. (pomini´ty).24)

Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia25).
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———————
22) Przez art. 68 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
24) Zamieszczony w obwieszczeniu.
25) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 26 lipca 1996 r.
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