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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 marca 2010 r.

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

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym

(druk nr 800)

USTAWA 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. Nr 52, poz. 343, z 2008 r. Nr 157, poz. 976

oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11)

Art. 63.
1. Karze pieniężnej podlega ten kto:

1) nie dopełnia obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych, o
którym mowa w art. 5 lub 24, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości;

2) obniża ilości zapasów obowiązkowych poniżej poziomu określonego w ustawie;
3) utrzymuje, w ramach zapasów obowiązkowych, paliwa lub gaz ziemny

niespełniające wymagań jakościowych obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 7;

4) będąc osobą kierującą przedsiębiorstwem nie dopełnia obowiązku złożenia wniosku
o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 14 ust. 1;

5) będąc osobą kierującą działalnością producenta lub handlowca nie przedstawi w
wyznaczonym terminie informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3 lub art. 38,
albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe;

6) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 24, nie
przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 27, albo
przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe;

7) nie dopełnia obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych, o którym mowa w art.
33 ust. 1 pkt 3 lit. b;

8) nie dopełnia obowiązku przedstawienia oferty sprzedaży, o którym mowa w art. 34
pkt 2 lit. c;

9) nie przestrzega ograniczeń w zakresie obrotu paliwami, o których mowa w art. 40
ust. 1;
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10) nie przestrzega ograniczeń w sprzedaży paliw, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1
lub 2;

11) nie stosuje się do ograniczeń w poborze gazu ziemnego, o których mowa w art. 56;
12) nie przestrzega ograniczeń w używaniu:

a) pojazdów samochodowych i motocykli oraz jednostek pływających na
śródlądowych drogach wodnych,

b) statków na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym,
c) statków powietrznych w ruchu lotniczym

- o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4;
13) nie przestrzega zakazu organizacji imprez motorowych, o którym mowa w art. 41

ust. 1 pkt 5;
14) nie przestrzega ograniczeń w funkcjonowaniu transportu towarów i osób, o których

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 6;
15) będąc podmiotem wyłączonym z ograniczeń, o których mowa w art. 41, dokonuje

odsprzedaży zakupionego paliwa;
16) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2;
17) będąc osobą kierującą działalnością producenta lub handlowca nie przedstawi, w

wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2, albo przedstawi
w tej informacji dane nieprawdziwe;

18) będąc osobą kierującą działalnością producenta, handlowca nie usunie uchybień, do
czego został obowiązany na podstawie art. 29 ust. 9;

19) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiotu
dokonującego przywozu gazu ziemnego lub przedsiębiorstwa energetycznego
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie magazynowania gazu ziemnego,
nie usunie, w wyznaczonym terminie, uchybień, do czego został obowiązany na
podstawie art. 30 ust. 9;

20) będąc przedsiębiorcą magazynującym zapasy państwowe ropy naftowej i produktów
naftowych, dopuścił do powstania niedoboru w stosunku do ewidencyjnego stanu
tych zapasów lub dopuścił się uchybienia w zakresie magazynowania zapasów
państwowych, ich wymiany, konserwacji oraz ilościowej i jakościowej ochrony
stanu tych zapasów.

[2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kara pieniężna wynosi 250 %
wartości niedoboru ropy naftowej lub paliw lub gazu ziemnego.]

<2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kara pieniężna wynosi:
1) równowartość iloczynu kwoty 4 500 zł i wielkości niedoboru ropy naftowej lub

gazu płynnego (LPG), wyrażonej w tonach, lub niedoboru paliw, o których
mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, wyrażonej w metrach sześciennych;

2) równowartość 250% wartości niedoboru gazu ziemnego, wyliczonej według cen
gazu ziemnego ustalonych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym
mowa w art. 24 ust. 1.>



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara pieniężna stanowi iloczyn 250 %
wartości jednostkowych paliw lub gazu ziemnego spełniających wymagania jakościowe i
ilości paliw lub gazu ziemnego niespełniających wymagań jakościowych.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego
do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie
obowiązku.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, kara pieniężna wynosi 350 % wartości
niesprzedanych zapasów.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, kara pieniężna wynosi od 10 % do 15
% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a
jeżeli kara dotyczy działalności wykonywanej na podstawie koncesji, wysokość kary
wynosi od 10 % do 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z
działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, stosuje się kary w zależności od ilości
pobranego gazu ziemnego w okresie przekroczenia mocy wynikającej z wprowadzonych
ograniczeń. Przekroczenie mocy oblicza się w następujący sposób:

1) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej - jako iloczyn mocy maksymalnej,
zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z wprowadzonych
ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały ograniczenia, i
czterokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej grupy taryfowej,
do której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy ustalonej dla tego
odbiorcy w pierwszym stopniu zasilania;

2) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej i mocy dobowej - jako iloczyn mocy
maksymalnej zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z
wprowadzonych ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały
ograniczenia, i ośmiokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej
grupy taryfowej, do której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy
ustalonej dla tego odbiorcy w pierwszym stopniu zasilania.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, kara pieniężna wynosi od 500 zł do 1.000
zł.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, kara pieniężna wynosi od 5.000 zł
do 50.000 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, kara pieniężna wynosi od 20.000 zł do
50.000 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, kara pieniężna wynosi od 5.000 zł do
50.000 zł.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do
dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie
obowiązku.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do
dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie
obowiązku.
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14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do
dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie
obowiązku.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, kara pieniężna wynosi 200 % wartości
niedoboru lub straty, lub wartości paliw, niespełniających wymagań jakościowych.

[16. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 7, 8 i 20, wylicza się
na podstawie:

1) cen sprzedaży paliw, w zakresie których nastąpiło naruszenie przepisów ustawy,
stosowanych przez producenta lub handlowca w dniu stwierdzenia niedopełnienia
obowiązków, a w przypadku niemożności zastosowania tych cen, na podstawie
przeciętnych cen stosowanych, w danym miesiącu, przez producenta lub handlowca
posiadającego największy udział w krajowym rynku paliw;

2) średniej ceny ropy naftowej gatunku Brent, obowiązującej na londyńskiej
Międzynarodowej Giełdzie Paliwowej (IPE) w dniu stwierdzenia niedopełnienia
obowiązków;

3) cen gazu ziemnego ustalonych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym
mowa w art. 24 ust. 1.]

<16. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 3 – wylicza się na podstawie:

a) ceny hurtowej sprzedaży paliwa stosowanej przez producenta lub
handlowca mającego największy udział w krajowym rynku paliw, w dniu
stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, pomniejszonej o wartość podatku
akcyzowego i opłaty paliwowej, w przypadku gdy są one zawarte w cenie
tego paliwa,

b) cen gazu ziemnego ustalonych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego, o
którym mowa w art. 24 ust. 1;

2) pkt 7 – wylicza się na podstawie ceny określonej w decyzji, o której mowa w art.
33 ust. 1 pkt 3 lit. b;

3) pkt 20 – wylicza się na podstawie:
a) średniej ceny ropy naftowej gatunku Brent, obowiązującej na londyńskiej

Międzynarodowej Giełdzie Paliwowej (IPE) w dniu stwierdzenia
niedopełnienia obowiązków,

b) ceny hurtowej sprzedaży paliwa stosowanej przez producenta lub
handlowca mającego największy udział w krajowym rynku paliw, w dniu
stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, pomniejszonej o wartość podatku
akcyzowego i opłaty paliwowej, w przypadku gdy są one zawarte w cenie
tego paliwa.>

<17. Dniem stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3,
7 oraz 20, jest dzień podpisania protokołu kontroli, o którym mowa w art. 29 ust. 7
lub w art. 30 ust. 7.>
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Art. 66.
1. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 63 ust. 2-15, stanowią dochód

budżetu państwa.
[2. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa

w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 7, upłynął rok.]
<2. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których

mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 7, upłynęły 3 lata.>
3. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa

w art. 63 ust. 1 pkt 4-6 oraz pkt 8-20, upłynęły 3 lata.


