Warszawa, dn. …… ………. 2018 r.

DECYZJA
Prezesa
Agencji Rezerw Materiałowych
Nr BPI – 4 IZ/18
w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących tworzenia
i utrzymywania zapasów obowiązkowych
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.
z 2018 r. poz. 646), zwanej dalej „prawo przedsiębiorców” w związku z art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
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Materiałowych stwierdza, że stanowisko K., z siedzibą w P., przedstawione we
wniosku z dnia 13 lipca 2018 r., który wpłynął do Prezesa Agencji Rezerw
Materiałowych w dniu 13 lipca 2018 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu
i sposobu zastosowania przepisów prawa:
1. w zakresie pkt 1 – jest prawidłowe,
2. w zakresie pkt 2 – jest prawidłowe,
3. w zakresie pkt 3 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13 lipca 2018 r., który wpłynął do Prezesa Agencji w dniu
13 lipca 2018 r., pełnomocnik Spółki K. z siedzibą w P. - zwany dalej
Agencja Rezerw Materiałowych
00–844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 100, fax 22 36 09 101
kancelaria@arm.gov.pl, www.arm.gov.pl

„Wnioskodawcą”, wystąpił o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu
zastosowania przepisów prawa. Wnioskodawca w dniu 13 lipca 2018 r. uiścił opłatę
od wniosku w wysokości 40 zł.

We wniosku Wnioskodawca przedstawił opis stanu faktycznego i zdarzenia
przyszłego.

Wnioskodawca jest podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność m.in.
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi:
■

posiadającym koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC)

■

posiadającym koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ)

■

wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 14 i nast. ustawy
o zapasach, prowadzonym przez Prezesa ARM.

Spółka nie prowadzi i na ten moment nie zamierza prowadzić działalności w zakresie
produkcji (wytwarzania) paliw.
W bieżącym roku kalendarzowym (w lutym 2018 r.) Spółka rozpoczęła działalność
w zakresie przywozu paliw w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o zapasach. Ponieważ
produkt będący przedmiotem przywozu realizowanego przez Spółkę, klasyfikowany
jest do kodu CN 2710 1929, przywóz ten:
■

skutkuje obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych [na mocy
art. 6 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 5 ustawy o zapasach oraz § 3
w związku z § 2 pkt 9 rozp. MG w/s wykazu surowców], ale

■

nie skutkuje obowiązkiem uiszczania opłaty zapasowej [§ 6 rozp. MG
w/s wykazu surowców nie wymienia tego produktu naftowego jako
paliwa, od którego należy rozliczać opłatę zapasową na mocy art. 21b
ustawy o zapasach].

Dlatego też, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił
pierwszy przywóz w/w paliwa, Spółka utworzyła i utrzymuje zapas obowiązkowy
paliw (formalnie obowiązek ten Spółka realizuje w trybie art. 11 ustawy o zapasach,
tj. poprzez uwzględnienie wolumenu przywiezionego produktu o kodzie CN 2710
1929 w ramach zapasów obowiązkowych utrzymywanych na zlecenie Spółki przez
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inny podmiot na podstawie tzw. umowy biletowej - przy czym zgodnie z § 5 pkt 2
w związku z § pkt 6 i pkt 8 rozp. MG w/s wykazu surowców utrzymywane są one
w postaci oleju napędowego o kodzie CN 2710 1943).
Okres od lutego 2018 r. stanowi dla Spółki tzw. pierwszy rok wykonywania
działalności w rozumieniu art. 2 pkt 20 oraz art. 6 ust. 1 ustawy o zapasach (który
zakończy się 31 stycznia 2019 r.), w związku z czym wysokość tworzonego
i utrzymywanego przez Spółkę zapasu obowiązkowego wylicza ona zgodnie z art. 6
ust. 2 i ust. 3 ustawy o zapasach.
Zasady te, zgodnie z definicją „pierwszego roku wykonywania działalności" z art. 2
pkt 20 ustawy o zapasach, Spółka będzie stosowała do końca roku 2019, a od 2020
r. wolumen zapasów będzie wyliczany przez Spółkę zgodnie z art. 5 ust. 3 i nast.
ustawy o zapasach.
Dotychczas Spółka dokonywała przywozu wyłącznie paliwa klasyfikowanego do kodu
CN 2710 1929 (określanego przez rozp. MG w/s wykazu paliw jako „inne nafty").
Niemniej w przyszłości, Spółka rozważa również możliwość dokonywania przywozu
innych rodzajów paliw, w tym:
■

olejów napędowych (CN: 2710 19 43, 2710 20 11);

■

lekkich olejów opałowych i pozostałych olejów napędowych (CN: 2710
19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19);

■

gazu płynnego (LPG) - (CN: 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 00);

■

benzyn silnikowych (CN: 2710 12 25, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12
49);

■

innych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (koncesjami OPC i OPZ)
oraz w zależności od kształtujących się okoliczności rynkowych.

Niniejszym wnioskiem Spółka zwraca się do Prezesa ARM o potwierdzenie
jej rozumienia przepisów ustawy o zapasach oraz rozp. MG w/s wykazu surowców
w odniesieniu do pojęcia pierwszego roku wykonywania działalności oraz skutków
na gruncie tych przepisów utworzenia i utrzymywania zapasu obowiązkowego
wynikającego z przywozu paliwa o kodzie CN 2710 1929.
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1.

W świetle:
■

art. 63 ust. 1 pkt 1 oraz art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o
zapasach, w związku z:

■

art. 6 ust. 1 - 3 ustawy o zapasach,

■

art. 2 pkt 3 i pkt 3 tej ustawy oraz

■

§ 2 pkt 9 rozp. MG w/s wykazu surowców

w razie utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w związku
z realizacją przywozu paliwa o kodzie CN 2710 1929 w trakcie pierwszego roku
wykonywania działalności (12 miesięcy kalendarzowych od miesiąca rozpoczęcia
przywozu) odnoszących się do ilości przywiezionego w tym okresie paliwa o kodzie
CN 2710 1929, jako jedynego rodzaju paliwa przywiezionego przez Spółkę w tymże
okresie, utworzonych i utrzymywanych na zlecenie Spółki (zgodnie z art. 11 ustawy
o zapasach w związku z § 5 pkt 2 oraz § pkt 6 i pkt 8 rozp. MG w/s wykazu paliw na podstawie tzw. umowy biletowej w postaci oleju napędowego o kodzie
CN 27101943), czy w razie dokonania przez Spółkę w okresie między zakończeniem
pierwszego roku wykonywania działalności, a ostatnim dniem roku kalendarzowego,
w którym zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności (tj. w okresie luty grudzień 2019 r.) przywozu innych rodzajów paliw, ale innych niż gaz płynny (LPG),
tj. np.:
■

olejów napędowych (CN: 271019 43, 2710 20 11);

■

lekkich olejów opałowych i pozostałych olejów napędowych (CN: 2710
19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19);

■

benzyn silnikowych (CN: 2710 12 25, 271012 41, 2710 12 45, 2710 12
49)?

oraz utrzymania do końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy
rok wykonywania działalności (tj. w okresie luty-grudzień 2019 r.) zapasów
obowiązkowych w wielkości wynikającej z art. 6 ust. 3 ustawy o zapasach (a więc
odnoszącej się wyłącznie do przywozu paliw o kodzie CN 2710 1929 i wyliczonej na
ostatni dzień pierwszego roku wykonywania działalności) - może skutkować
nałożeniem, przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, kary pieniężnej, o której
mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach?

2.

W świetle:
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■

art. 63 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach,
w związku z:

■

art. 6 ust. 1 - 3 ustawy o zapasach,

■

art. 2 pkt 3 i pkt 3 tej ustawy oraz

■

§ 2 pkt 9 rozp. MG w/s wykazu surowców

w razie utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w związku
z realizacją przywozu paliwa o kodzie CN 2710 1929 w trakcie pierwszego roku
wykonywania działalności (12 miesięcy kalendarzowych od miesiąca rozpoczęcia
przywozu) odnoszących się do ilości przywiezionego w tym okresie paliwa o kodzie
CN 2710 1929, jako jedynego rodzaju paliwa przywiezionego przez Spółkę w tymże
okresie, na zlecenie Spółki (zgodnie z art. 11 ustawy o zapasach w związku z § 5 pkt
2 oraz § pkt 6 i pkt 8 rozp. MG w/s wykazu paliw - na podstawie tzw. umowy
biletowej w postaci oleju napędowego o kodzie CN 2710 1943), czy w razie
dokonania przez Spółkę w okresie między zakończeniem pierwszego roku
wykonywania działalności, a ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym
zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności (tj. w okresie luty - grudzień
2019 r.) przywozu gazu płynnego (LPG) oraz utrzymania do końca roku
kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności
(tj. w okresie luty - grudzień 2019 r.) zapasów obowiązkowych w wielkości
wynikającej z art. 6 ust. 3 ustawy o zapasach (a więc odnoszącej się wyłącznie do
przywozu paliw o kodzie CN 2710 1929 i wyliczonej na ostatni dzień pierwszego roku
wykonywania działalności) - może skutkować nałożeniem, przez Prezesa Agencji
Rezerw Materiałowych, kary pieniężnej, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach?

3. W świetle art. 63 ust. 1 pkt 1 oraz art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach, oraz
w związku z art. 6 ust. 1 - 3 w związku z art. 5 ust. 9 tej ustawy, w razie utworzenia
i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w związku z realizacją przywozu
paliwa o kodzie CN 2710 1929 w trakcie pierwszego roku wykonywania działalności
(12 miesięcy kalendarzowych od miesiąca rozpoczęcia przywozu) odnoszących się
do ilości przywiezionego w tym okresie paliwa o kodzie CN 2710 1929, jako jedynego
rodzaju paliwa przywiezionego przez Spółkę w tymże okresie, utworzonych
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i utrzymywanych na zlecenie Spółki (zgodnie z art. 11 ustawy o zapasach w związku
z § 5 pkt 2 oraz § pkt 6 i pkt 8 rozp. MG w/s wykazu paliw - na podstawie tzw. umowy
biletowej w postaci oleju napędowego o kodzie CN 2710 1943), a następnie
dokonania przez Spółkę w okresie między zakończeniem pierwszego roku
wykonywania działalności, a ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym
zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności (tj. w okresie luty - grudzień
2019 r.) przywozu paliw innych niż paliwo o kodzie CN 2710 1929 - czy w razie
dostosowania przez Spółkę ilości utrzymywanych przez nią zapasów do przywozu
zrealizowanego w 2019 r. dopiero na dzień 31 marca 2020 r. - może skutkować
nałożeniem, przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, kary pieniężnej, o której
mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach?

W oparciu o opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Wnioskodawca
przedstawił swoje stanowisko.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż:
1.

W świetle:
■

art. 63 ust. 1 pkt 1 oraz art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o
zapasach, w związku z:

■

art. 6 ust. 1-3 ustawy o zapasach,

■

art. 2 pkt 3 i pkt 3 tej ustawy oraz

■

§ 2 pkt 9 rozp. MG w/s wykazu surowców

w razie utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w związku
z realizacją przywozu paliwa o kodzie CN 2710 1929 w trakcie pierwszego roku
wykonywania działalności (12 miesięcy kalendarzowych od miesiąca rozpoczęcia
przywozu) odnoszących się do ilości przywiezionego w tym okresie paliwa o kodzie
CN 2710 1929, jako jedynego rodzaju paliwa przywiezionego przez Spółkę w tymże
okresie, utworzonych i utrzymywanych na zlecenie Spółki (zgodnie z art. 11 ustawy
o zapasach w związku z § 5 pkt 2 oraz § pkt 6 i pkt 8 rozp. MG w/s wykazu paliw na podstawie tzw. umowy biletowej w postaci oleju napędowego o kodzie
CN 2710 1943) 6

czy w razie dokonania przez Spółkę w okresie między zakończeniem pierwszego
roku wykonywania działalności, a ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym
zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności (tj. w okresie luty - grudzień
2019 r.) przywozu innych rodzajów paliw, ale innych niż gaz płynny (LPG), tj. np.:
■

olejów napędowych (CN: 2710 19 43, 2710 2011);

■

lekkich olejów opałowych i pozostałych olejów napędowych (CN: 2710
19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19);

■

benzyn silnikowych (CN: 2710 12 25, 2710 12 41, 271012 45, 2710 12
49)?

oraz utrzymania do końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy
rok wykonywania działalności (tj. w okresie luty-grudzień 2019 r.) zapasów
obowiązkowych w wielkości wynikającej z art. 6 ust. 3 ustawy o zapasach (a więc
odnoszącej się wyłącznie do przywozu paliw o kodzie CN 2710 1929 i wyliczonej
na ostatni dzień pierwszego roku wykonywania działalności) - NIE MOŻE skutkować
nałożeniem, przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, kary pieniężnej, o której
mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach.

2.

W świetle:
■

art. 63 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach,
w związku z:

■

art. 6 ust. 1-3 ustawy o zapasach,

■

art. 2 pkt 3 i pkt 3 tej ustawy oraz

■

§ 2 pkt 9 rozp. MG w/s wykazu surowców

w razie utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w związku
z realizacją przywozu paliwa o kodzie CN 2710 1929 w trakcie pierwszego roku
wykonywania działalności (12 miesięcy kalendarzowych od miesiąca rozpoczęcia
przywozu) odnoszących się do ilości przywiezionego w tym okresie paliwa o kodzie
CN 2710 1929, jako jedynego rodzaju paliwa przywiezionego przez Spółkę w tymże
okresie, utworzonych i utrzymywanych na zlecenie Spółki (zgodnie z art. 11 ustawy
o zapasach w związku z § 5 pkt 2 oraz § pkt 6 i pkt 8 rozp. MG w/s wykazu paliw na podstawie tzw. umowy biletowej w postaci oleju napędowego o kodzie
CN 27101943) 7

czy w razie dokonania przez Spółkę w okresie między zakończeniem pierwszego
roku wykonywania działalności, a ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym
zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności (tj. w okresie luty - grudzień
2019 r.) przywozu gazu płynnego (LPG) oraz utrzymania do końca roku
kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności
(tj. w okresie luty - grudzień 2019 r.) zapasów obowiązkowych w wielkości
wynikającej z art. 6 ust. 3 ustawy o zapasach (a więc odnoszącej się wyłącznie do
przywozu paliw o kodzie CN 2710 1929 i wyliczonej na ostatni dzień pierwszego roku
wykonywania działalności) - NIE MOŻE skutkować nałożeniem, przez Prezesa
Agencji Rezerw Materiałowych, kary pieniężnej, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach.
3. W świetle art. 63 ust. 1 pkt 1 oraz art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach, oraz
w związku z art. 6 ust. 1 - 3 w związku z art. 5 ust. 9 tej ustawy, w razie utworzenia
i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w związku z realizacją przywozu
paliwa o kodzie CN 2710 1929 w trakcie pierwszego roku wykonywania działalności
(12 miesięcy kalendarzowych od miesiąca rozpoczęcia przywozu) odnoszących się
do ilości przywiezionego w tym okresie paliwa o kodzie CN 2710 1929, jako jedynego
rodzaju paliwa przywiezionego przez Spółkę w tymże okresie, utworzonych
i utrzymywanych r na zlecenie Spółki (zgodnie z art. 11 ustawy o zapasach
w związku z § 5 pkt 2 oraz § pkt 6 i pkt 8 rozp. MG w/s wykazu paliw - na podstawie
tzw. umowy biletowej w postaci oleju napędowego o kodzie CN 2710 1943),
a następnie dokonania przez Spółkę w okresie między zakończeniem pierwszego
roku wykonywania działalności, a ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym
zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności (tj. w okresie luty - grudzień
2019 r.) przywozu paliw innych niż paliwo o kodzie CN 2710 1929 - czy w razie
dostosowania przez Spółkę ilości utrzymywanych przez nią zapasów do przywozu
zrealizowanego w 2019 r. dopiero na dzień 31 marca 2020 r. - NIE MOŻE skutkować
nałożeniem, przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, kary pieniężnej, o której
mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego w zakresie przepisów ustawy
o

zapasach

stanowisko

Wnioskodawcy

w

sprawie

oceny

prawnej

przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w odniesieniu
do obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw jest:
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1. w zakresie pkt 1 jest prawidłowe
2. w zakresie pkt 2 jest prawidłowe
3. w zakresie pkt 3 jest prawidłowe

Zgodnie z art. 3 ust. 1 – 3 oraz ust. 4 ustawy o zapasach, w celu zapewnienia
zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji
wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania
zobowiązań międzynarodowych, tworzy się zapasy ropy naftowej i produktów
naftowych, zwane "zapasami interwencyjnymi". Zapasy interwencyjne obejmują
zapasy:
1) obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, tworzone i utrzymywane przez
producentów i handlowców;
2) agencyjne ropy naftowej i paliw, tworzone i utrzymywane przez Agencję
Rezerw Materiałowych.
Zapasy

interwencyjne

zaspokajają

zapotrzebowanie

na

ropę

naftową

i paliwa w ilości odpowiadającej co najmniej iloczynowi 90 dni i średniego dziennego
przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym.
Zapasy interwencyjne powiększa się o rezerwę na poczet zapasów niedostępnych
z przyczyn technicznych oraz ubytków podczas przemieszczania zapasów
interwencyjnych, rezerwa ta wynosi 10% tworzonych i utrzymywanych zapasów
interwencyjnych.
Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy o zapasach producentem jest przedsiębiorca
wykonujący działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw, w tym także
zlecający taką produkcję innym podmiotom, z wyłączeniem usługowej produkcji paliw
na rzecz innych podmiotów.
Przepis art. 2 pkt 19 ustawy o zapasach konstytuuje definicję legalną handlowca,
zgodnie

z

którą

jest

nim

przedsiębiorca

wykonujący

samodzielnie

lub za pośrednictwem innego podmiotu działalność gospodarczą w zakresie
przywozu ropy naftowej lub paliw lub osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie prowadząc działalności
gospodarczej w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw, samodzielnie
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lub

za

pośrednictwem

innego

podmiotu

wykonuje

działalność

polegającą

na przywozie ropy naftowej lub paliw i zużywa je na potrzeby własne z wyłączeniem
przywozu paliw w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2018 poz. 1114),
lub rozporządza nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną.
Przywozem, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o zapasach, jest sprowadzenie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu
ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu. Nabyciem
wewnątrzwspólnotowym w myśl przepisu art. 2 pkt 9 ustawy o zapasach jest
przemieszczenie

ropy

naftowej,

produktów

naftowych

lub

gazu

ziemnego

z terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Importem
zaś, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 12 ustawy o zapasach, jest import ropy naftowej,
produktów naftowych lub gazu ziemnego w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym.
Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o zapasach paliwa to produkty naftowe określone
w pkt 2 lit. f- n, w tym również zawierające dodatki bez względu na ich ilość.
Z przepisu art. 2 pkt 3 lit. f-n tej ustawy wynika natomiast, iż paliwami są: 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 - określone
w załączniku B rozdział 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz.
UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.).
Od dnia 31 grudnia 2017 r. producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy
obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG),
w wielkości odpowiadającej iloczynowi 53 dni i średniej dziennej produkcji paliw
lub

przywozu

ropy

naftowej

lub

paliw

zrealizowanych

przez

producenta

lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym (art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy
o zapasach).
Producenci i handlowcy tworzą zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw
w zakresie gazu płynnego (LPG) w wielkości odpowiadającej iloczynowi 30 dni
i średniej dziennej produkcji gazu płynnego (LPG) lub jego przywozu, zrealizowanych
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przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym (art. 5 ust. 3a
ustawy o zapasach).
Artykuł 5 ust. 3b pkt 3 ustawy o zapasach stanowi, że w przypadku paliw,
z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) - minimalną wielkość zapasów obowiązkowych
ropy naftowej lub paliw w zakresie paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG),
oblicza się według wzoru:
P  O

ZO p  
 H  W
 R


gdzie poszczególne symbole oznaczają:
ZOP - minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
w zakresie paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach
objętościowych, w temperaturze referencyjnej 15°C (288°K),
P - wielkość produkcji i przywozu paliw oraz ilość paliw wprowadzonych na rynek
krajowy z zapasów obowiązkowych w wyniku ich interwencyjnego uwolnienia,
z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach objętościowych,
w temperaturze referencyjnej 15°C (288°K) w poprzednim roku kalendarzowym,
O - pomniejszenia odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego, o których
mowa w ust. 6, wyrażone w jednostkach objętościowych, w temperaturze
referencyjnej 15°C (288°K),
R - liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym,
H - wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu
płynnego (LPG), wyrażoną w liczbie dni średniej dziennej produkcji lub przywozu
paliw, określonej w ust. 3 dla danego roku kalendarzowego,
W - współczynnik powiększenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
w zakresie paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), o rezerwę określoną
w art. 3 ust. 4, wynoszący 1,1.
Artykuł 5 ust. 3k stanowi, że producenci i handlowcy tworzą zapasy obowiązkowe
ropy naftowej lub paliw w zakresie gazu płynnego (LPG), ustalając ich ilość na dany
rok kalendarzowy na podstawie wielkości produkcji gazu płynnego (LPG) lub jego
przywozu

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

w

poprzednim

roku
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kalendarzowym. Minimalną wielkość zapasów obowiązkowych

ropy naftowej lub

paliw w zakresie gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru:

P  O

 30  W
ZO LPG 
 R


gdzie poszczególne symbole oznaczają:
ZOLPG - minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
w zakresie gazu płynnego (LPG) wyrażoną w jednostkach wagowych,
P - wielkość produkcji i przywozu gazu płynnego (LPG) oraz ilość gazu płynnego
(LPG) wprowadzoną na rynek krajowy z zapasów obowiązkowych w wyniku ich
interwencyjnego

uwolnienia

w

poprzednim

roku

kalendarzowym,

wyrażoną

w jednostkach wagowych,
O - pomniejszenia odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego, o których
mowa w ust. 6, wyrażone w jednostkach wagowych,
R - liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym,
W - współczynnik powiększenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
w zakresie gazu płynnego (LPG), z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), o rezerwę
określoną w art. 3 ust. 4, wynoszący 1,1.
Stosownie do treści art. 5 ust. 9 ustawy o zapasach, ilość utrzymywanych zapasów
obowiązkowych ropy naftowej lub paliw dostosowuje się do dnia 31 marca każdego
roku kalendarzowego do poziomu wynikającego z obliczeń wykonanych odpowiednio
zgodnie z ust. 3b lub 3k.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zapasach, producent i handlowiec, w pierwszym roku
wykonywania działalności w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub
paliw, są obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy
naftowej lub paliw na zasadach określonych w ust. 2, począwszy od 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił przywóz lub produkcja.
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Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zapasach, podstawą obliczania wymaganej ilości
zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, dla producenta i handlowca,
w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest:
1) suma wielkości przywozu ropy naftowej lub paliw, lub wielkości produkcji paliw
w danym miesiącu i w miesiącach poprzedzających, liczonych od miesiąca,
w którym podmiot rozpoczął w ramach wykonywanej działalności faktyczną
produkcję lub przywóz paliw lub przywóz ropy naftowej, oraz
2) wielkość zapasów wyrażona w liczbie dni średniej dziennej produkcji paliw
lub przywozu ropy naftowej lub paliw, określona odpowiednio w art. 5 ust. 3
lub ust. 3a dla danego roku kalendarzowego.
W myśl § 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie szczegółowego wykazy surowców oraz produktów naftowych objętych
systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę
do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1806), podczas ustalania
wymaganej ilości zapasów interwencyjnych uwzględnia się surowce i produkty
naftowe oznaczone kodem CN 2710 1929 (inne nafty).
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o zapasach „karze pieniężnej podlega ten kto nie
dopełnia obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych, o którym
mowa w art. 5, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości. Jednocześnie, zgodnie
z art. 63 ust. 17 ustawy o zapasach „dniem stwierdzenia niedopełnienia obowiązku,
o którym mowa w ust. 1, jest dzień podpisania protokołu, o którym mowa w art. 29
ust. 7”. Ponadto, zgodnie z art. 63 ust. 2, w przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1 kara pieniężna wynosi równowartość iloczynu kwoty 4500 i wielkości niedoboru
ropy naftowej, gazu płynnego (LPG) lub ciężkiego oleju opałowego wyrażonej
w tonach, lub niedoboru paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) i ciężkiego oleju
opałowego, wyrażonej w metrach sześciennych.

Ad. 1
Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, Spółka
w bieżącym roku kalendarzowym (w lutym 2018 r.) rozpoczęła działalność w zakresie
przywozu paliw w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o zapasach. Produkt będący
przedmiotem przywozu realizowanego przez Spółkę klasyfikowany jest do kodu
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CN 2710 1929. Zgodnie z § 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów
naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw
stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej, podczas ustalania
wymaganej ilości zapasów interwencyjnych uwzględnia się surowce i produkty
naftowe oznaczone kodem CN 2710 1929 (inne nafty). Natomiast w myśl § 6
rozporządzenia, przywóz bądź produkcja paliwa oznaczonego kodem CN 2710 1929
nie stanowi podstawy do wyliczenia opłaty zapasowej. Zatem Spółka, począwszy
od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił pierwszy przywóz
ww. paliwa jest zobowiązana do utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych
uwzględniając wolumen przywiezionych paliw, zgodnie z zasadami opisanymi
w

art.

6

ustawy

o

zapasach.

Zasadę

wyliczania

wielkości

tworzonych

i utrzymywanych zapasów obowiązkowych opisaną w art. 6 ustawy o zapasach oraz
zgodnie z definicją „pierwszego roku wykonywania działalności” zawartą w art. 2 pkt
20 ustawy o zapasach, Wnioskodawca zobowiązany jest stosować przez kolejnych
dwanaście miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczął,
w ramach wykonywanej działalności, faktyczny przywóz paliw. Po zakończeniu tego
okresu, do końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się „pierwszy rok
wykonywania działalności”, producent i handlowiec jest zobowiązany utrzymywać
zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw w ilości obliczonej zgodnie z art. 6 ust.
2 ustawy o zapasach.
Wnioskodawca

planuje,

w okresie

między

zakończeniem

pierwszego

roku

wykonywania działalności a ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym
zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności, przywóz innych rodzajów
paliw, ale innych niż gaz płynny (LPG), np.:
- olejów napędowych (CN 2710 1943, 2710 2011);
- lekkich olejów opałowych i pozostałych olejów napędowych (CN 2710 1946, 2710
1947, 2710 1948, 2710 2015, 2710 2017, 2710 2019),
- benzyn silnikowych (CN 2710 1225, 2710 1241, 2710 1245, 2710 1249)
zatem paliw wymienionych w art. 2 pkt 2 lit. f-n ustawy o zapasach oraz oznaczonych
kodami odpowiednimi CN od których istnieje obowiązek utworzenia oraz zamierza
utrzymywać, do końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy rok
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wykonywania działalności (tj. w okresie luty –grudzień 2019), zapasy obowiązkowe
w wielkości wynikającej z art. 6 ust. 3 ustawy o zapasach a więc odnoszącej się
wyłącznie
na

ostatni

do

przywozu

dzień

paliw

pierwszego

o
roku

kodzie

CN

wykonywania

2710

1929

działalności.

i

wyliczonej
W

związku

z powyższym, Wnioskodawca zwraca się do organu, czy opisany powyżej schemat
działania może skutkować nałożeniem przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych
kary pieniężnej, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 63 ust. 2 pkt 1
ustawy o zapasach ?
Wielkość zapasów obowiązkowych paliw, jak wskazano powyżej, w pierwszym roku
wykonywania działalności w zakresie przywozu lub produkcji paliw, oblicza
się zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zapasach. W myśl art. 2 pkt 3 ustawy o zapasach
paliwami są produkty naftowe określone w pkt 2 lit. f-n, w tym również zawierające
dodatki bez względu na ich ilość. Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy o zapasach,
„pierwszy

rok

wykonywania

działalności

to

kolejnych

dwanaście

miesięcy

kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym podmiot rozpoczął w ramach
wykonywanej działalności faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub ropy naftowej.
Zatem przywóz jakiegokolwiek produktu zaklasyfikowanego do zbioru paliw
w rozumieniu ustawy o zapasach rozpoczyna bieg „pierwszego roku wykonywania
działalności”. Po upływie kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, do końca
roku kalendarzowego, producent i handlowiec mają obowiązek utrzymywać zapasy
obowiązkowe paliw w ilości obliczonej jako:
- suma wielkości przywozu ropy naftowej lub paliw, lub wielkości produkcji paliw
w danym miesiącu i miesiącach poprzedzających, liczonych od miesiąca, w którym
podmiot rozpoczął w ramach wykonywanej działalności faktyczną produkcję lub
przywóz paliw lub ropy naftowej, oraz
- wielkość zapasów wyrażone w liczbie dni średniej dziennej produkcji paliw lub
przywozu ropy naftowej lub paliw, określona odpowiednio w art. 5 ust. 3 lub ust. 3a
ustawy o zapasach, dla danego roku kalendarzowego.
Producenci i handlowcy, w pierwszym roku wykonywania działalności, stosują
przepisy art. 6 ustawy o zapasach, w myśl którego podstawę do obliczenia wielkości
zapasów obowiązkowych paliw stanowi wolumen paliwa przywiezionego w okresie
tychże dwunastu pierwszych miesięcy działalności. Do końca roku kalendarzowego,
w którym zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności, producenci
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i handlowcy zobowiązani są do utrzymywania zapasów obowiązkowych w ilości
obliczonej na podstawie wielkości przywozu lub produkcji dokonanych w czasie
pierwszych dwunastu miesięcy działalności.
Jeżeli wnioskodawca, w okresie pierwszych dwunastu miesięcy działalności będzie
dokonywał przywozu wyłącznie paliw oznaczonych kodem CN 2710 1929, to do
końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy rok wykonywania
działalności

będzie

zobowiązany

do

tworzenia

i

utrzymywania

zapasów

obowiązkowych w wielkości odnoszącej się wyłącznie do paliw oznaczonych kodem
CN 2710 1929, niezależnie od ilości i asortymentu paliw będących przedmiotem
przywozu

w

okresie

między

zakończeniem

pierwszego

roku

wykonywania

działalności, a ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym zakończył się
pierwszy rok wykonywania działalności.
Jednocześnie należy dodać, że ewentualne wymierzenie kary pieniężnej jest
konsekwencją niewywiązywania się podmiotu z obowiązku tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych, co Prezes Agencji Rezerw Materiałowych stwierdza
dopiero po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozumienia
przepisów ustawy o zapasach oraz rozporządzenia MG w/s wykazu surowców
w odniesieniu do pojęcia pierwszego roku wykonywania działalności oraz skutków
na gruncie tych przepisów utworzenia i utrzymywania zapasu obowiązkowego
wynikającego z przywozu paliwa o kodzie CN 2710 1929 jest prawidłowe.

Ad. 2
W drugim zagadnieniu, Wnioskodawca przedstawił schemat zdarzenia przyszłego,
w którym planuje dokonanie, w okresie między zakończeniem pierwszego roku
wykonywania działalności, a ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym
zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności (tj. w okresie luty - grudzień
2019 r.) przywóz gazu płynnego (LPG) oraz zamierza utrzymywać do końca roku
kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności
zapasów obowiązkowych w wielkości wynikającej z art. 6 ust. 3 ustawy o zapasach,
a więc odnoszącej się wyłącznie do paliw o kodzie CN 2710 1929 i wyliczonej
na

ostatni

dzień

pierwszego

roku

wykonywania

działalności.

W

związku
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z powyższym, Wnioskodawca zwraca się do organu, czy opisany powyżej schemat
działania może skutkować nałożeniem przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych
kary pieniężnej, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 63 ust. 2 pkt 1
ustawy o zapasach ?
Schemat zdarzenia przyszłego opisany zarówno w pkt 1 jak w pkt 2 jest tożsamy
i odnoszą się niego w szczególności przepisy art. 6 ustawy o zapasach. Wielkość
zapasów obowiązkowych paliw, w pierwszym roku wykonywania działalności
w zakresie przywozu lub produkcji paliw, oblicza się zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy
o zapasach. Ustawa o zapasach definiuje „paliwa” jako zbiór „produktów naftowych”,
w którym został wymieniony w pkt 2 lit.k, produkt o nazwie „inne nafty”. W myśl art. 2
pkt 3 ustawy o zapasach paliwami są produkty naftowe określone w pkt 2 lit. f-n,
w tym również zawierające dodatki bez względu na ich ilość. Zgodnie z art. 2 pkt 20
ustawy o zapasach, „pierwszy rok wykonywania działalności to kolejnych dwanaście
miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym podmiot rozpoczął
w ramach wykonywanej działalności faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub ropy
naftowej. Zatem przywóz jakiegokolwiek produktu zaklasyfikowanego do zbioru paliw
w rozumieniu ustawy o zapasach rozpoczyna bieg „pierwszego roku wykonywania
działalności”. Po upływie kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, do końca
roku kalendarzowego, producent i handlowiec mają obowiązek utrzymywać zapasy
obowiązkowe paliw w ilości obliczonej jako:
- suma wielkości przywozu ropy naftowej lub paliw, lub wielkości produkcji paliw
w danym miesiącu i miesiącach poprzedzających, liczonych od miesiąca, w którym
podmiot rozpoczął w ramach wykonywanej działalności faktyczną produkcję
lub przywóz paliw lub ropy naftowej, oraz
- wielkość zapasów wyrażone w liczbie dni średniej dziennej produkcji paliw
lub przywozu ropy naftowej lub paliw, określona odpowiednio w art. 5 ust. 3 lub
ust. 3a ustawy o zapasach, dla danego roku kalendarzowego.
Producenci i handlowcy, w pierwszym roku wykonywania działalności, stosują
przepisy art. 6 ustawy o zapasach, w myśl którego podstawę do obliczenia wielkości
zapasów obowiązkowych paliw stanowi wolumen paliwa przywiezionego w okresie
tychże dwunastu pierwszych miesięcy działalności. Do końca roku kalendarzowego,
w którym zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności, producenci
i handlowcy zobowiązani są do utrzymywania zapasów obowiązkowych w ilości
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obliczonej na podstawie wielkości przywozu lub produkcji dokonanych w czasie
pierwszych dwunastu miesięcy działalności.
Jeżeli wnioskodawca, w okresie pierwszych dwunastu miesięcy działalności będzie
dokonywał przywozu wyłącznie paliw oznaczonych kodem CN 2710 1929, to do
końca roku kalendarzowego w którym zakończył się pierwszy rok wykonywania
działalności

będzie

zobowiązany

do

tworzenia

i

utrzymywania

zapasów

obowiązkowych w wielkości odnoszącej się wyłącznie do paliw oznaczonych kodem
CN 2710 1929, niezależnie od ilości i asortymentu paliw będących przedmiotem
przywozu

w

okresie

między

zakończeniem

pierwszego

roku

wykonywania

działalności, a ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym zakończył się
pierwszy rok wykonywania działalności.
Jednocześnie należy dodać, że ewentualne wymierzenie kary pieniężnej jest
konsekwencją niewywiązywania się podmiotu z obowiązku tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych, co Prezes Agencji Rezerw Materiałowych stwierdza
dopiero po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozumienia
przepisów ustawy o zapasach oraz rozporządzenia MG w/s wykazu surowców
w odniesieniu do pojęcia pierwszego roku wykonywania działalności oraz skutków
na gruncie tych przepisów utworzenia i utrzymywania zapasu obowiązkowego
wynikającego z przywozu paliwa o kodzie CN 2710 1929 jest prawidłowe.

Ad. 3
Wnioskodawca zwrócił się także do organu z zapytaniem czy w razie utworzenia
i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w związku z

realizacją przywozu

paliwa o kodzie CN 2710 1929 w trakcie pierwszego roku wykonywania działalności
(12 miesięcy kalendarzowych od miesiąca rozpoczęcia przywozu) odnoszących się
do ilości przywiezionego w tym okresie paliwa o kodzie CN 2710 1929, jako jedynego
rodzaju

paliwa

przywiezionego

przez

Spółkę

tymże

okresie,

utworzonych

i utrzymywanych na zlecenie Spółki, a następnie dokonania przez Spółkę w okresie
między zakończeniem pierwszego roku wykonywania działalności, a ostatnim dniem
roku kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy rok wykonywania
działalności, przywozu innych paliw niż paliwo o kodzie CN 2710 1929, czy w razie
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dostosowania przez Spółkę ilości utrzymywanych przez nią zapasów do przywozu
zrealizowanego w poprzednim roku kalendarzowym dopiero na dzień 31 marca może
skutkować nałożeniem przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, kary
pieniężnej, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 63 ust. 2 pkt 1
ustawy o zapasach ?
Jak wynika z art.

5 ust. 9 ustawy o zapasach, ilość utrzymywanych zapasów

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw dostosowuje się do dnia 31 marca każdego
roku kalendarzowego do poziomu wynikającego z obliczeń wykonanych odpowiednio
zgodnie z art. 5 ust. 3 i nast. ustawy o zapasach. W kolejnym roku prowadzenia
działalności, tj. po upływie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności
oraz po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym to zakończył się pierwszy rok
prowadzenia

działalności

przez

producenta

lub

handlowca,

Wnioskodawca

zobowiązany będzie do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw na poziomie
wyliczonym na podstawie wielkości przywozu zrealizowanego w poprzednim roku
kalendarzowym. Ilość zapasów obowiązkowych paliw należało będzie wyliczyć
na podstawie art. 5 ust. 3 i nast. ustawy o zapasach oraz dostosować ich wolumen
do powyższych obliczeń najpóźniej do dnia 31 marca. Zatem jeżeli zaistnieje
przesłanka do zwiększenia wolumenu tworzonych i utrzymywanych zapasów
obowiązkowych należało będzie tego dokonać najpóźniej do dnia 31 marca.
Jednocześnie należy dodać, że ewentualne wymierzenie kary pieniężnej jest
konsekwencją niewywiązywania się podmiotu z obowiązku tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych, co Prezes Agencji Rezerw Materiałowych stwierdza
dopiero po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rozumienia
przepisów ustawy o zapasach oraz rozporządzenia MG w/s wykazu surowców
w odniesieniu do pojęcia pierwszego roku wykonywania działalności oraz skutków
na gruncie tych przepisów utworzenia i utrzymywania zapasu obowiązkowego
wynikającego z przywozu paliwa o kodzie CN 2710 1929 jest prawidłowe.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę
i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
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Pouczenia:
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Ministra Energii,
w
za

terminie

14

dni

pośrednictwem

od

dnia

Prezesa

jej

doręczenia.

Agencji

Rezerw

Odwołanie

wnosi

Materiałowych;

się

00-844

Warszawa, ul. Grzybowska 45.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Prezesowi Agencji Rezerw
Materiałowych oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Jeżeli

niniejsza

decyzja

została

wydana

z

naruszeniem

przepisów

postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ
na jego rozstrzygnięcie, w odwołaniu od decyzji strona może zawrzeć wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

…………………………………

Wykonano w 3 egz.
Egz. Nr 1 – adresat (ZPO+KPA);
Egz. Nr 2 – BPI;
Egz. Nr 3 – a/a.
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