Załącznik
do zarządzenia nr 84/2016
Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych
z dnia 07 lipca 2016 r.
PROCEDURA
UDOSTĘPNIENIA REZERW STRATEGICZNYCH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
Procedura udostępnienia rezerw strategicznych określa czynności podejmowane przez
Agencję

Rezerw

udostępnienia

Materiałowych,

rezerw

dalej

strategicznych

zwaną

„Agencją",

na rzecz określonego

realizowane
organu,

w

w

procesie

określonym

asortymencie i ilości oraz ich wydania w celu użycia lub wykorzystania, następującego z
magazynów:
1)

własnych Agencji,

2)

podmiotów, którym oddano dany asortyment rezerw strategicznych na przechowanie,

3)

podmiotów utrzymujących

na podstawie odpłatnej umowy rezerwy

strategiczne

stanowiące ich własność
- celem zapewnienia prawidłowości, rzetelności i sprawnego realizowania powierzonych
Agencji zadań oraz należytego przepływu informacji i dokumentacji pomiędzy Agencją
i innymi podmiotami.
§2
Procedurę udostępnienia rezerw strategicznych, dalej zwaną „procedurą", stosuje się
w przypadku udostępnienia rezerw strategicznych w drodze decyzji ministra właściwego
do spraw energii.
§3
Ilekroć w procedurze jest mowa o:
1)

decyzji, należy przez to rozumieć decyzję, o której mowa w § 2;

2)

rezerwach, należy przez to rozumieć rezerwy strategiczne;

3)

organie, należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego udostępnione zostały
rezerwy;

4)

odbiorcy, należy przez to rozumieć podmiot, któremu udostępnione rezerwy będą
wydane do użycia lub wykorzystania;

5)

przetrzymaniu rezerw, należy przez to rozumieć krótki okres przechowywania
udostępnionych rezerw, na określonym terenie w pomieszczeniach, magazynach,
placach, zagrodach, środkach transportu lub wydzielonych obszarach, do momentu ich
użycia w celach określonych w decyzji, o której mowa w § 2;

6)

przetworzeniu rezerw, należy przez to rozumieć uporządkowany i celowy proces
biologicznego, chemicznego, fizycznego

lub mechanicznego przekształcania

lub

transformacji określonego asortymentu udostępnionej rezerwy utrzymywanej w postaci
surowców i półproduktów,

prowadzony zgodnie z obowiązującymi

procedurami

technologicznymi, prowadzący do uzyskania produktów i substancji służących do
dalszego racjonalnego użycia lub wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem określonym
w decyzji;
7)

niewykorzystanej

części udostępnionych

rezerw,

należy przez to rozumieć

pozostałą w dyspozycji odbiorcy część udostępnionego asortymentu rezerw, która bez
jakichkolwiek czynności dostosowawczych lub technologicznych, bez względu na upływ
czasu, może być przyjęta przez Agencję;
8)

umowie przechowania, należy przez to rozumieć umowę, na podstawie której Agencja
oddała

innemu

podmiotowi

dany

asortyment

rezerw

na

przechowanie,

za wynagrodzeniem;
9)

podmiocie przechowującym, należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi
na podstawie umowy przechowania;

10) umowie utrzymywania, należy przez to rozumieć umowę, na podstawie której Agencja
utrzymuje rezerwy stanowiące własność innych podmiotów;
11) podmiocie utrzymującym, należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi na
podstawie umowy utrzymywania;
12) wydawaniu

lub wydaniu,

należy przez to rozumieć

czynności

podejmowane

w celu fizycznego przekazania rezerw wskazanym w decyzji podmiotom;
13) wykorzystaniu rezerw, należy przez to rozumieć użycie udostępnionych rezerw
w celach określonych w decyzji, o której mowa w § 2.

§4
Osoby wykonujące zadania określone procedurą obowiązane są działać bez zbędnej zwłoki
z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, przestrzegając przepisów prawa
powszechnie obowiązującego i obowiązujących w Agencji procedur wewnętrznych, w tym
dokumentów jakości.

§5
1. W

uzasadnionych

przypadkach

Prezes

Agencji

może

delegować

pracownika

lub pracowników Agencji celem dokonania sprawdzenia warunków przetransportowania
udostępnionych rezerw oraz ich przetrzymania.
2. W przypadku stwierdzenia, niedających się usunąć przed udostępnieniem rezerw,
naruszeń obowiązujących przepisów prawa albo wymogów wynikających w niniejszej
procedury, o których Agencja poinformowała organ lub odbiorcę, Prezes Agencji
informuje ministra właściwego do spraw energii o stwierdzonych naruszeniach oraz
przedstawia propozycje dalszych działań.

Rozdział 2
Zorganizowanie udostępnienia rezerw

§6
1.

Prezes Agencji, po otrzymaniu decyzji, przekazuje decyzję Dyrektorowi komórki
merytorycznej, prowadzącej sprawy związane z danym asortymentem rezerw, dalej
zwanemu „Dyrektorem".

2.

Prezes Agencji może powierzyć wykonanie, nadzór lub koordynację wykonania decyzji
osobie innej niż Dyrektor.

3. Dyrektor lub osoba, o której mowa w ust. 2 weryfikuje pozostające w dyspozycji komórki
merytorycznej informacje dotyczące stanu rezerw utrzymywanych w magazynach
własnych oraz u podmiotów przechowujących

lub utrzymujących,

uwzględniając

w szczególności rodzaj asortymentu, jego ilość, rozmieszczenie i inne szczególne
właściwości, jak również odbiorcę oraz konieczność ich przetransportowania

lub

przetrzymania przez odbiorcę, a następnie wskazuje obiekty, z których udostępnienie
rezerw będzie miało miejsce określając ilość i asortyment dla poszczególnych obiektów
oraz,

jeżeli

zachodzi

taka

potrzeba,

wymogi

w

zakresie

ewentualnego

przetransportowania lub przetrzymania rezerw przez odbiorcę.

§7
1.

W przypadkach, w których:
1)

ma nastąpić przetworzenie udostępnionych rezerw przed ich wydaniem,

2)

konieczne jest zapewnienie transportu udostępnionych rezerw,

3)

udostępnieniu

podlegają

rezerwy

objęte

obowiązkiem

akcyzowego,
4)

udostępnieniu podlegają rezerwy objęte umową utrzymywania,

zapłaty

podatku

5)

udostępnieniu bezzwrotnemu podlegają rezerwy, których nieodpłatne przekazanie
podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

- a decyzja nie określa źródeł lub trybu finansowania wydatków związanych
z przetworzeniem, transportem, zapłatą akcyzy, zapłatą podatku VAT, zakupem lub
najmem

utrzymywanych

rezerw,

Agencja

występuje

niezwłocznie

do

ministra

właściwego do spraw energii z wnioskiem o ich wskazanie, określając szacunkową
wysokość kosztów z tytułu dokonania tych czynności lub z tytułu koniecznych
do poniesienia opłat.
2.

Przekazanie wniosku wskazanego w ust. 1 nie wstrzymuje dalszych czynności
podejmowanych w związku z udostępnieniem rezerw.

§8
1. Agencja informuje:
1) organ i odbiorcę o podjęciu czynności mających na celu wykonanie decyzji,
a w szczególności przekazuje informacje dotyczące adresu obiektu, z którego nastąpi
wydanie rezerw lub uzyskuje informacje o miejscu, do którego rezerwy zostaną
przetransportowane;
2) odbiorcę o wymaganiach dotyczących właściwego przetransportowania
w

przypadku

gdy

decyzja

nie

zobowiązuje

Agencji

do

rezerw

zapewnienia

przetransportowania rezerw przez Agencję;
3) odbiorcę o wymaganiach w zakresie ewentualnego przetrzymania rezerw - jeżeli
zachodzi taka potrzeba;
4) odbiorcę o jego obowiązkach wynikających z przepisów o rezerwach strategicznych
oraz

o

uprawnieniu

Agencji

do

dokonania

sprawdzenia

warunków

przetransportowania rezerw oraz ich przetrzymania;
5) organ i odbiorcę o zasadach:
a)

zwrotu rezerw w przypadku udostępnienia rezerw z obowiązkiem ich zwrotu, lub

b)

zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw w przypadku powstania
obowiązku zwrotu;

2. Niezależnie od przekazania informacji wskazanych w ust. 1 Agencja podejmuje
czynności mające na celu przygotowanie rezerw do wydania, w szczególności uzyskuje
od organu lub odbiorcy

informacje

dotyczące osoby lub osób

upoważnionych

do fizycznego odbioru rezerw oraz uzgadnia termin wydania rezerw, jeżeli nie został
on określony w decyzji ministra właściwego do spraw energii.

§9
1.
2.

Agencja sporządza na piśmie „Polecenie wydania".
„Polecenie wydania" zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu, obowiązanego do wydania rezerw;
2) oznaczenie magazynu, z którego ma nastąpić wydanie rezerwy;
3) oznaczenie, ilość, jednostki miary i ewentualnie inne dane identyfikujące rezerwy;
4) oznaczenie organu, na rzecz którego rezerwy są udostępnione;
5) oznaczenie odbiorcy rezerwy;
6) termin wydania rezerwy/harmonogram odbioru;
7) imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby lub osób upoważnionych
do fizycznego odbioru rezerwy, jeżeli taka informacja została Agencji przekazana.

3. W przypadku, w którym Agencja obowiązana jest do przetransportowania rezerw
„Polecenie wydania" zawiera dodatkowo:
1) wskazanie miejsca, w którym nastąpi odbiór rezerw;
2) termin przetransportowania rezerw.

§ 10
1. Rezerwy mogą być wydane wyłącznie osobom uprawnionym do reprezentowania organu
lub odbiorcy wskazanego w „Poleceniu wydania" lub osobom posiadającym pisemne
upoważnienie tego podmiotu, opatrzone

podpisem osób uprawnionych do jego

reprezentowania.
2. Z wydania rezerw sporządza się protokół wydania, który jest podpisywany przez
umocowanego przedstawiciela Agencji oraz odbierającego rezerwy. Jeden egzemplarz
protokołu wydania przekazywany jest odbierającemu rezerwy.
3. Sporządza się odrębne protokoły wydania, jeżeli udostępnienie rezerw i ich wydanie
następuje dla wielu podmiotów lub z wielu magazynów.
4. Wydaniu rezerw towarzyszy również sporządzenie innych dokumentów wymaganych
odrębnymi przepisami.
§ 11
1. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku udostępnienia rezerw, w szczególności
ich wydania lub ewentualnego przetransportowania przez podmioty przechowujące albo
zakupu lub najmu i ewentualnego przetransportowania przez podmioty utrzymujące,
określają odpowiednio umowy przechowania lub utrzymywania.
2. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku protokołu wydania
sporządzonego przez podmiot przechowujący lub utrzymujący, zgodnie z wzorem
określonym w umowie przechowania lub umowie utrzymywania, z tym że dokumentami

towarzyszącymi są dokumenty określone w tej umowie lub sporządzone zgodnie
z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
Rozdział 3
Przetworzenie rezerw
§ 12
W przypadku, w którym decyzja zobowiązuje Agencję do zapewnienia przetworzenia rezerw
przed ich wydaniem, Dyrektor lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 2 określa zasady oraz tryb
i miejsce przetworzenia rezerw, zgodnie z treścią decyzji, z właściwością surowców lub
półproduktów oraz stosownie do zawartych umów przechowania i umów utrzymywania, jeżeli
zawierają takie postanowienia lub umów zawartych z innymi podmiotami uprawnionymi
do prowadzenia procesu przetworzenia, jeżeli takie umowy zawarto.
§ 13
1. W przypadku stwierdzenia przeszkody w wykonaniu decyzji, w zakresie zapewnienia
przez Agencję przetworzenia rezerw, wynikającej w szczególności z obowiązujących
przepisów prawa, w tym:
1) określających nakazy uzyskania stosownych zezwoleń, decyzji lub przeprowadzenia
innych czynności,
2) wprowadzających zakazy wprowadzania do obrotu określonych towarów,
3) nakładających obowiązek przeprowadzenia postępowań mających na celu wyłonienie
podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia określonych czynności oraz zawarcia
z nimi umowy
-

Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw energii o stwierdzonej

przeszkodzie w wykonaniu decyzji oraz przedstawia propozycje dalszych działań.
2. Kolejne czynności podejmowane są przez Agencję po wskazaniu przez ministra
właściwego

do

spraw

energii

dalszego

sposobu

postępowania

w

związku

ze stwierdzeniem przeszkody w wykonaniu decyzji.
Rozdział 4
Przepisy szczególne o czasowym udostępnieniu rezerw
§ 14
1. W

przypadku

udostępnienia

czasowego

specjalistycznego

sporządza się projekt umowy, który określa w szczególności:
1) przedmiot umowy;

asortymentu

rezerw

2) termin i miejsce udostępnienia czasowego rezerw;
3) warunki finansowe udostępnienia czasowego rezerw;
4) zobowiązanie podmiotu, z którym Agencja zawiera umowę, do:
a) poniesienia

wszelkich

kosztów

związanych

z

udostępnieniem

czasowym

i zwrotem rezerw oraz ich eksploatacją w okresie udostępnienia czasowego,
b) dbałości o udostępnione czasowo rezerwy,
c) używania rezerw zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) przestrzegania określonych zasad używania, przeglądów, bieżącej konserwacji
i innych warunków wynikających z gwarancji jakości lub zaleceń producenta lub
dostawcy albo zaleceń technicznych określonych w odrębnych przepisach,
e) ponoszenia kosztów napraw powstałych z niewłaściwego używania rezerw;
5) warunki przetrzymania i przetransportowania rezerw, jeżeli jest to zasadne;
6) termin, miejsce i inne warunki zwrotu rezerw do Agencji.
2. Zorganizowanie

udostępnienia

czasowego

specjalistycznego

asortymentu

rezerw

następuje na zasadach określonych w przepisach Rozdziału 2 niniejszej procedury.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
zawarciem

umowy.

W

takim

przypadku

udostępnienie może nastąpić przed
podmiot

obowiązany jest

do

zwrotu

udostępnionych rezerw, o ile w terminie 72 godzin od wydania rezerw nie zostanie
zawarta umowa.
4. Zasady oraz tryb uzgodnienia umowy oraz jej podpisania, w braku odmiennych
postanowień w decyzji, określa Agencja.
§ 15
Przepis § 14 stosuje się odpowiednio do czasowego, zwrotnego udostępnienia rezerw
niestanowiących specjalistycznego asortymentu wyłącznie w przypadku, gdy potrzeba
zawarcia umowy pomiędzy Agencją a uprawnionym podmiotem wynika z pisemnych zaleceń
ministra właściwego do spraw energii.
Rozdział 5
Zwrot niewykorzystanej części rezerw
§ 16
1. Po otrzymaniu informacji o zamiarze zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych
rezerw Agencja uzyskuje od odbiorcy lub organu dokładną informację dotyczącą
asortymentu, ilości, miejsca, sposobu przetrzymania i spełnienia innych warunków
wymaganych dla danego asortymentu rezerw.

2. Agencja może sprawdzić warunki

przetrzymania

lub zażądać

udokumentowania

warunków przetrzymania rezerw, jak również dokonać oceny, czy spełnione są inne
wymagania określone w stosunku do ilości, jakości i innych właściwości rezerw.
3.

Na podstawie informacji, o których mowa w ust.1, Agencja uzgadnia z odbiorcą lub
organem

termin

oraz

sposób

przetransportowania

niewykorzystanej

części

udostępnionych rezerw do miejsca wskazanego przez Agencję.

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 17
W przypadku, w którym decyzja została przekazana Prezesowi Agencji za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej lub telefaksu albo gdy telefonicznie została przekazana
informacja o jej treści, do czasu wpływu do Agencji oryginału decyzji przeprowadza się
odpowiednio czynności, o których mowa w § 6 - 9, z tym że przekazanie polecenia wydania
następuje po otrzymaniu oryginału decyzji. W uzasadnionych przypadkach Prezes Agencji
wydaje dyspozycje w przedmiocie podejmowania kolejnych czynności.

