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CEL USTAWODAWCY 

• Zmiana systemu zapasów interwencyjnych. 
• Zmiana sposobu obliczania ilości zapasów 

interwencyjnych.  
• Zmniejszenie wymagań wobec sektora 

paliwowego. 
• Utworzenie Funduszu Zapasów Agencyjnych - 

finansowania planowanych zmian.  
 



SYSTEM ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH DO 31 XII 2014 

90-cio dniowe zapasy ropy naftowej i produktów naftowych 
30-to dniowe zapasy gazu płynnego LPG 

ARM 
Zapasy państwowe 

 
14 dni - 

ropa naftowa 
i prod. naftowe 

 
finansowane 

z budżetu państwa 

PRZEDSIĘBIORCY 
(producenci i handlowcy) 
Zapasy obowiązkowe 

 
76 dni – ropa naftowa i prod. naftowe 

30 dni – gaz płynny LPG 
 

finansowane przez przedsiębiorców 
(koszty wliczone w cenę paliwa) 



ZAKŁADANE ZMIANY do końca 2017 roku 

90-cio dniowe  
zapasy ropy naftowej i produktów naftowych 

ARM 
 

Zapasy państwowe  
Zapasy agencyjne 

14 dni + 23 dni = 37 dni 

PRZEDSIĘBIORCY 
(producenci i handlowcy) 

 
Zapasy obowiązkowe 

76 dni – 23 dni = 53 dni 



HARMONOGRAM ZWIĘKSZANIA ZAPASÓW ARM 
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FINANSOWANIE ZAPASÓW 

Finansowanie tworzenia  
i utrzymywania zapasów 

Opłata zapasowa 
Obliczana i uiszczana  

przez producentów i handlowców 
 (miesięcznie) 

Gromadzenie środków związanych  
z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów Fundusz  

Zapasów  
Agencyjnych 

Opłata zapasowa Opłata zapasowa 



Stawka opłaty zapasowej  

 
 

Za 1 tonę ekwiwalentu ropy naftowej - 43,00 PLN  
 

Za 1 tonę gazu płynnego LPG - 99,00 PLN  
 



NAJWIĘKSI PRODUCENCI ROPY NAFTOWEJ 



KRAJE CZŁONKOWSKIE MAE 



REZERWY STRATEGICZNE 

• Rezerwy żywnościowe 
• Rezerwy medyczne 
• Rezerwy techniczne 
• Rezerwy i zapasy paliw płynnych 
 



Strategiczne rezerwy żywnościowe 
 



Strategiczne rezerwy medyczne 

12 

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=124841&redirect=photo
http://www.tbkmedical.pl/files/0000/3018/Salli_F1.jpg


Strategiczne rezerwy techniczne 
 



Dziękuję za uwagę 
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