
Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r.

Poz. 2057

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Na podstawie art. 13 ust. 5 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 2017 r. poz. 1210 i 1387) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru systemu zapasów interwencyjnych, zwanego dalej „rejestrem”;

2)  dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru;

3)  wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru;

4)  sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagroże-
nia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział 2

Szczegółowa zawartość i sposób prowadzenia rejestru

§ 2. Rejestr producentów i handlowców, oprócz danych wskazanych w art. 13 ust. 3 i 3a ustawy, zawiera:

1)  numer w rejestrze producenta lub handlowca, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy;

2)  formę prawną producenta lub handlowca;

3)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada;

4)  imię i nazwisko osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca oraz jej numer PESEL, a w przypadku oso-
by nieposiadającej numeru PESEL – numer dokumentu tożsamości;

5)  numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty zapasowej dla paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG);

6)  numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty zapasowej dla gazu płynnego (LPG);

1)   Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
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7)  numer rachunku bankowego do rozliczeń z Agencją Rezerw Materiałowych nadany producentowi lub handlowcowi 
przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych;

8)  datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub 
paliw;

9)  dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, przekazywane Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych 
w deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;

10)  szczegółowe informacje dotyczące umów, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 11a ust. 5 ustawy 
– zawierające oznaczenie stron umowy, przedmiot umowy, rodzaj i lokalizację utrzymywanych na jej podstawie zapa-
sach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania;

11)  numer i datę wydania decyzji o wpisie do rejestru;

12)  datę wpisu do rejestru;

13)  w przypadku:

a)  zmiany wpisu – informację o podstawie dokonania tej zmiany,

b)  wykreślenia z rejestru – informację o podstawie wykreślenia.

§ 3. Rejestr zapasów interwencyjnych, oprócz danych wskazanych w art. 13 ust. 3b ustawy, zawiera:

1)  dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 22 ust. 3 i 3a lub w art. 38 ust. 1 ustawy;

2)  szczegółowe dane dotyczące właściciela zapasów interwencyjnych obejmujące:

a)  firmę właściciela tych zapasów, dane dotyczące adresu jego siedziby, adresu jego zakładu głównego oraz adres 
do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres siedziby,

b)  oznaczenie formy prawnej właściciela tych zapasów.

§ 4. Rejestr zapasów specjalnych, oprócz danych wskazanych w art. 13 ust. 3c ustawy, zawiera informację o:

1)  dacie wydania decyzji, o której mowa w art. 21e ust. 1 ustawy, jej numerze oraz okresie, na jaki paliwom utrzymywa-
nym w ramach zapasów agencyjnych został nadany status zapasów specjalnych;

2)  obniżeniu ilości zapasów specjalnych w stosunku do poziomu określonego w decyzji, o której mowa w art. 21e ust. 1 
ustawy, oraz okresie, na jaki ilość tych zapasów została obniżona;

3)  przemieszczeniu zapasów specjalnych utrzymywanych razem z innymi zapasami paliw, o którym mowa w art. 21e 
ust. 6 ustawy, w tym informację o dacie zawiadomienia ministra właściwego do spraw energii o przemieszczeniu;

4)  wyrażeniu przez organ właściwy, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgody na utrzymywanie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zapasów interwencyjnych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które mają 
w tym państwie status zapasów specjalnych.

§ 5. Rejestr prowadzi się w sposób:

1)   zapewniający zabezpieczenie zawartych w nim danych przed dokonywaniem zmian przez osoby nieuprawnione oraz 
uniemożliwiający trwałe usunięcie tych danych;

2)  umożliwiający identyfikację osoby dokonującej zmiany danych w rejestrze oraz daty dokonania tej zmiany.

§ 6. 1. Wpisu w rejestrze dokonuje się pod numerem określonym w decyzji o wpisie do rejestru.

2. W przypadku wykreślenia producenta lub handlowca z rejestru, numeru w rejestrze, który został mu nadany, nie na-
daje się innemu podmiotowi wpisywanemu do rejestru, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 16 ust. 3a ustawy.

§ 7. System informatyczny, w którym jest prowadzony rejestr, umożliwia identyfikację zmiany danych, jej daty oraz 
osoby, która ją wprowadziła.
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Rozdział 3

Dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru

§ 8. Podstawą dokonania wpisu do rejestru:

1)  jeżeli wpisu dokonuje się na wniosek – jest wniosek o wpis do rejestru złożony przez producenta lub handlowca;

2)  jeżeli wpisu dokonuje się z urzędu – są dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw.

§ 9. Podstawą dokonywania wpisów w rejestrze zapasów interwencyjnych są deklaracje przekazywane zgodnie z art. 22 
ust. 1 ustawy, informacje przekazywane zgodnie z art. 22 ust. 1c, 3 i 3a oraz art. 38 ust. 1 ustawy, umowy, o których mowa 
w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4, art. 11a ust. 5 i 13 oraz art. 21d ust. 2 ustawy, inne dokumenty zawierające informacje, 
o których mowa w § 3, a także sprawozdania przekazywane na podstawie art. 43d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566).

§ 10. Podstawą dokonania wpisu w rejestrze zapasów specjalnych jest:

1)  decyzja ministra właściwego do spraw energii o nadaniu paliwom utrzymywanym w ramach zapasów agencyjnych 
statusu zapasów specjalnych;

2)  decyzja organu właściwego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierająca zgodę tego organu na utrzymywa-
nie zapasów na rzecz państwa członkowskiego, z którym zawarta została umowa, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy.

§ 11. Podstawą zmiany wpisu w rejestrze na wniosek producenta lub handlowca są dokumenty potwierdzające dokona-
nie zmiany danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy.

§ 12. 1. Podstawą wykreślenia wpisu z rejestru na wniosek producenta lub handlowca są następujące dokumenty:

1)  oświadczenie producenta lub handlowca o trwałym zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie wytwarzania 
lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw;

2)  decyzja właściwego naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub 
zezwolenia  na  nabywanie wyrobów  akcyzowych  lub  informacja  o wygaśnięciu  takiego  zezwolenia w  przypadku, 
o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy;

3)  decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, o cofnięciu koncesji w przypadku, 
o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy;

4)   odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ogłoszeniu upadłości producenta lub handlowca w przypadku, o którym mo-
wa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy.

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, handlowiec będący podmiotem przywożącym w rozumieniu art. 3 
pkt 12c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne załącza decyzję Prezesa URE o wykreśleniu z rejestru 
podmiotów przywożących.

3. Podstawą wykreślenia wpisu z rejestru z urzędu są następujące dokumenty:

1)  odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w przypadku, o którym mo-
wa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2)  dokument potwierdzający trwałe zaprzestanie wykonywania działalności w zakresie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 
pkt 2 lit. a ustawy, w tym decyzja Prezesa URE o wykreśleniu z rejestru podmiotów przywożących;

3)  decyzja Prezesa URE o cofnięciu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw 
lub obrotu paliwami;

4)  decyzja lub inny dokument wydany przez Prezesa URE zawierający informację o wygaśnięciu koncesji na wykony-
wanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub obrotu paliwami.

Rozdział 4

Wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru

§ 13. Wzór wniosku o:

1)   dokonanie wpisu do rejestru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   wykreślenie z rejestru określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
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Rozdział 5

Sposób przekazywania informacji

§ 14. Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 i art. 38 ust. 1 ustawy, są przekazywane Prezesowi Agencji 
Rezerw Materiałowych w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Energii: K. Tchórzewski

2)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru syste-
mu zapasów interwencyjnych (Dz. U. poz. 1814), które utraciło moc z dniem 2 września 2016 r. w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 i 1986 oraz 
z 2017 r. poz. 1387).
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 Załączniki do rozporządzenia Ministra Energii z 
dnia 16 października 2017 r. (poz. …) 

 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

……………………….. 
(miejscowość, data) 

WNIOSEK 

o dokonanie wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych 

1. Firma producenta lub handlowca: ………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………….. 

2. Forma prawna producenta lub handlowca: …...………………………………………….. 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub handlowca: .................................. 

…………………………….…………………………………………………………......... 

4. Numer identyfikacyjny producenta lub handlowca w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON)1): ................................................................. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

5. Numer koncesji producenta lub handlowca udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne2), 3): ………………………………………………………………..………... 

6. Numer producenta lub handlowca w rejestrze podmiotów przywożących zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne2): …………….… 

.…………………..…...……………..……………………...…………............................. 

7. Numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub numer 

dokumentu tożsamości (w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL): ........................ 

.…………………..…...……………..……………………...…………............................. 

8. Numer akcyzowy producenta lub handlowca1): ………………………………………….. 

                                                 
1) O ile producent lub handlowiec taki numer posiada.  
2) O ile jest wymagana/wymagany.  
3) W przypadku gdy producent lub handlowiec posiada więcej niż jedną koncesję, należy wpisać numery 

wszystkich posiadanych koncesji. 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 16 października 2017 r. (poz. 2057)

Załącznik nr 1

WZÓR
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9. Siedziba i adres producenta lub handlowca4): ………………………..…………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

10. Adres zakładu głównego producenta lub handlowca5): …………………………………... 

………………………………………………………………………...………………....... 

…………………...………………………………………………………………………... 
 (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

11. Przedmiot wykonywanej działalności producenta lub handlowca6): .................................. 

 ……………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………...………………………………………………………………………... 

12. Data rozpoczęcia działalności przez producenta lub handlowca7): .................................... 

…………………….…….………………………………………………………..……….. 

13. Dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem 

rodzaju tych paliw, planowanych w danym roku prowadzenia działalności przez 

producenta lub handlowca: 

Surowiec/Produkt Kod CN8) Ilość 
Ropa naftowa, kondensat 
gazu ziemnego NGL 

  

Półprodukty rafineryjne   
Gaz płynny (LPG)   
Benzyny silnikowe   
Benzyny lotnicze   
Paliwa typu benzyny 
do silników odrzutowych 

  

Paliwa typu nafty 
do silników odrzutowych 

  

Inne nafty   
Oleje napędowe   
                                                 
4)  W przypadku gdy producent lub handlowiec prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy wpisać również 
siedzibę i adres tego oddziału. 

5)  Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż siedziba producenta lub handlowca. 
6)  Wskazać przedmiot lub przedmioty działalności zgodnie z art. 2 pkt 18 i 19 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. 

7)  Wpisać planowaną datę rozpoczęcia produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw objętych obowiązkiem 
tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. 

8)  Wpisać kody CN, o których mowa w przepisach wydanych  na podstawie art. 3 ust. 5 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. 
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Lekkie oleje opałowe 
i pozostałe oleje napędowe 

  

Ciężkie oleje opałowe   

14. Dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do 

utworzenia przez producenta lub handlowca w danym roku kalendarzowym w ramach 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw9): 

Surowiec/Produkt Kod CN8) Ilość 
Ropa naftowa   
Półprodukty rafineryjne   
Gaz płynny (LPG)   
Benzyny silnikowe   
Benzyny lotnicze   
Paliwa typu benzyny 
do silników odrzutowych 

  

Paliwa typu nafty 
do silników odrzutowych 

  

Inne nafty   
Oleje napędowe   
Lekkie oleje opałowe 
i pozostałe oleje napędowe 

  

Ciężkie oleje opałowe   
 

15. Miejsce magazynowania przez producenta lub handlowca zapasów obowiązkowych 

ropy naftowej lub paliw lub planowane miejsce magazynowania tych zapasów10): 

……………..……………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….………. 

.……………………………………………………………………………………………. 
       (firma przedsiębiorcy magazynującego, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

 

..………...………………………... 
(podpis osoby lub osób uprawnionych 

do złożenia wniosku11)) 

  

                                                 
9)  Wyliczone w oparciu o dane przedstawione w tabeli w punkcie 13. 
10)  Planowane miejsce magazynowania zapasów wpisać w przypadku, gdy producent lub handlowiec do dnia 

złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru nie ustalił miejsca ich magazynowania. 
11)  W przypadku wniosku przekazywanego drogą elektroniczną kwalifikowany podpis elektroniczny. 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 

……………………….. 
(miejscowość, data) 

WNIOSEK 

o wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych 

1. Firma producenta lub handlowca wraz z oznaczeniem formy prawnej: ..............................  

…..…………………………………......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………...……........ 

.………………………………………………………………………………………….......... 

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub handlowca: ..................................... 

……………………………………………………………………………….……………...... 

3. Numer identyfikacyjny producenta lub handlowca w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON)1): .................................................................. 

.………………………...…….………...……………………………………........................... 

4. Numer producenta lub handlowca w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych: ................ 

…………………………….…………………………………..………................................... 

5. Siedziba i adres oraz dane kontaktowe producenta lub handlowca: .................................... 

……………………………………………............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………...…........ 

……………………………………………………………………………………………....... 
      (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej) 

6. Adres do doręczeń producenta lub handlowca2): ..................................................................... 

………………………...…………………………..…………………………...…………....... 

……………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………...……........ 

……………………………………………………………………………………………....... 
     (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej) 

                                                 
1)  O ile posiada. 
2)  Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż siedziba producenta lub handlowca. 

Załącznik nr 2

WZÓR
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Wnoszę o wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych w związku z3): 

1) trwałym zaprzestaniem wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub 

przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw, 

2) cofnięciem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na 

nabywanie wyrobów akcyzowych lub wygaśnięciem takiego zezwolenia,  

3) cofnięciem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu paliwami lub jej wygaśnięciem, 

4) ogłoszeniem upadłości na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

Załączniki4): 

………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 
……………....…………………. 
(podpis osoby lub osób uprawnionych 

do złożenia wniosku5)) 
 
 

 
 

                                                 
3)  Niepotrzebne skreślić.  
4)  Dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych. 
5)  W przypadku wniosku przekazywanego drogą elektroniczną kwalifikowany podpis elektroniczny. 




