Projekt
AUTOPOPRAWKA
do rządowego projektu ustawy o rezerwach strategicznych (druk nr 3140)

W projekcie ustawy o rezerwach strategicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Rezerwy strategiczne stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa,
z zastrzeżeniem art. 5a.”;
2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. W przypadkach uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym lub szczególnymi
względami technologicznymi lub organizacyjnymi dopuszcza się utrzymywanie
rezerw

strategicznych

w

postaci

asortymentu

powierzonego

organom

administracji publicznej albo stanowiącego własność przedsiębiorców lub
podmiotów niebędących przedsiębiorcami, w magazynach będących w ich
dyspozycji.”;
3) w art. 10 w ust. 2 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) wykonywania umowy, o której mowa w art. 15a.”;
4) w art. 12 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Wykonując decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych, Agencja dokonuje zakupu
określonej ilości asortymentu rezerw strategicznych i przechowuje zakupiony
asortyment lub zawiera umowy, o których mowa w art. 15a.
5. W przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach
publicznych, Agencja, dokonując zakupu asortymentu rezerw strategicznych lub
zawierając

umowy,

niedyskryminacyjne

o
i

których

mowa

konkurencyjne

w

warunki

art.

15a,

stosuje

wyłaniania

przejrzyste,

sprzedawcy

tego

asortymentu lub podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa, o której mowa
w art. 15a, w szczególności:
1) rozsyła zapytania ofertowe do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą
w zakresie produkcji, handlu lub magazynowania oraz dysponujących

odpowiednią

bazą

magazynową

i

gwarantujących

odpowiednią

jakość

poszukiwanego asortymentu rezerw strategicznych, a także zapewniających
bezpieczeństwo danych osobowych i ochronę informacji niejawnych, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
2) zaprasza do negocjacji podmioty oferujące najkorzystniejsze ekonomicznie
warunki sprzedaży i przechowywania asortymentu rezerw strategicznych, biorąc
pod uwagę relację ceny do jakości;
3) przeprowadza negocjacje cenowe dla zakupu określonej ilości asortymentu rezerw
strategicznych,

a

także

kalkuluje

według

cen

rynkowych

i

uzgadnia

wynagrodzenie za jego przechowywanie;
4) przedstawia projekt umowy oraz ją zawiera.”;
5) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 5a, Agencja może utrzymywać
rezerwy strategiczne stanowiące własność przedsiębiorców lub innych
podmiotów, na podstawie odpłatnej umowy.
2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15
ust. 2 pkt 1, 3 – 5 i 7 – 10. Umowa określa ponadto:
1) wysokość wynagrodzenia za utrzymywanie rezerw z możliwością ich
zakupu lub wynajmu na rzecz Skarbu Państwa;
2) zobowiązanie podmiotu, z którym zawarto umowę do stałej gotowości
sprzedaży lub wynajmu na rzecz Skarbu Państwa asortymentu
przechowywanych rezerw;
3) tryb i warunki, w tym cenę sprzedaży asortymentu będącego
przedmiotem umowy na rzecz Skarbu Państwa lub wysokość czynszu
najmu tego asortymentu, do uiszczenia którego będzie zobowiązany
Skarb Państwa w przypadku wydania, przez upoważniony organ, decyzji
o udostępnieniu rezerw strategicznych.
3. Agencja niezwłocznie rozwiązuje umowę, o której mowa w ust. 1,
w przypadku:
1) otwarcia likwidacji,
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2) zaprzestania prowadzenia działalności, jeżeli odrębne przepisy nie
przewidują likwidacji,
3) ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
z przyczyn wskazanych w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 i
Nr 191, poz. 1484)
– podmiotu, z którym została zawarta ta umowa.”;
6) w art. 16 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. W przypadku gdy decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych dotyczy asortymentu,
w odniesieniu do którego została zawarta umowa, o której mowa w art. 15a, Agencja
niezwłocznie dokonuje odpowiednio jego nabycia lub wynajmu na rzecz Skarbu
Państwa.”;
7) w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wykonując decyzję o likwidacji rezerw strategicznych, Agencja:
1) dokonuje sprzedaży przeznaczonych do likwidacji rezerw strategicznych na giełdzie
towarowej albo w drodze przetargu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.6)), w tym w szczególności:
a) sporządza wykaz likwidowanych rezerw strategicznych, określając nazwę, ilość
oraz cenę każdego asortymentu rezerw strategicznych przeznaczonego do
sprzedaży, skalkulowaną według jego wartości rynkowej,
b) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w lit. a,
zamieszczając ogłoszenie w ogólnopolskiej prasie codziennej i w Biuletynie
Informacji Publicznej Agencji,
c) dokonuje wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty kupna likwidowanych
rezerw strategicznych i przedstawia projekt umowy sprzedaży,
d) zawiera umowę sprzedaży zlikwidowanych rezerw strategicznych;
2) rozwiązuje umowę, o której mowa w art. 15a.”;
8) w art. 25 w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) zawieranie i wykonywanie umów, o których mowa w art. 15a.”;
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9) w art. 42:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Agencji przeprowadza kontrolę podmiotów, którym na podstawie umowy,
o której mowa w art. 15 ust. 1, oddano na przechowanie rezerwy strategiczne, oraz
podmiotów, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 15a.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonywania postanowień umów, o których mowa w ust. 1, w tym zapewnienia
prawidłowych warunków przechowywania rezerw strategicznych;”.
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