
 

 

 

 

 

 

 

Publikacja rozp. ME ws. wykazu paliw 
- czas aktualizacji wszystkich koncesji paliwowych 
- obowiązkowe wnioski tzw. „podmiotów przywożących” 



    

Niniejsza wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny.  Nie stanowi ona porady prawnej ani nie prezentuje oficjalnego stanowiska KDCP. 
Każde zagadnienie prawne wymaga odrębnej analizy, a okoliczności faktyczne dotyczące poszczególnych spraw mogą się istotnie różnić. 

 

 

  

 

 

15 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Energii w sprawie 
szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie 
lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru 
podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2039)  -  dostępne pod poniższym linkiem:  
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2039  -  datą wejścia w życie rozporządzenia jest 16 grudnia 2016 r. 

Publikacja ta ma istotne skutki prawne dla wszystkich podmiotów związanych, nawet pośrednio, z prowadzeniem 
działalności w zakresie paliw ciekłych.  

W szczególności, zgodnie z przepisami przejściowymi, w terminie 1 miesiąca od daty wejścia w życie 
w/w rozporządzenia (a więc do poniedziałku, 16 stycznia 2017 r.): 

 wszyscy koncesjonariusze (WPC, MPC, PPC, OPC i OPZ), wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące 
działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami 
ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie dotychczasowych koncesji – mają obowiązek 
złożenia wniosku o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do nowej definicji paliw ciekłych 
(w praktyce wymaga to zidentyfikowania i ujęcia we wniosku definicji i kodów CN wyrobów, w zakresie których ma 
być kontynuowana działalność). 

 wszystkie podmioty prowadzące dotychczas działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu 
lub przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami 
z zagranicą, które na mocy nowych regulacji objęte zostały obowiązkiem uzyskania koncesji (np. ze względu na 
poszerzenie katalogu paliw ciekłych) – mają obowiązek złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę takiej koncesji.  
Dotyczy to m.in. „nowych” koncesji oraz aktualizacji koncesji dotychczasowych (m.in.: podmioty z koncesją MPC 
prowadzące działalność w zakresie przeładunku, podmioty dokonujące obrotu benzynami lotniczymi typu AVGAS 
itp.). 

Jednocześnie, w świetle nowych regulacji: 

 istotnie rozszerzono katalog paliw ciekłych objętych obowiązkiem uzyskania powyższych koncesji (nowy katalog 
ujęty jest w § 1 rozp. ME w/s wykazu paliw); 

 niezłożenie wniosku o zmianę koncesji w w/w terminie (tj. do 16 stycznia 2017 r.)  skutkuje jej wygaśnięciem 
z mocy prawa; 

 prowadzenie działalności bez koncesji (np. wskutek jej wygaśnięcia) jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł oraz 
karą do 5 lat pozbawienia wolności; 

 podmioty, które złożyły wnioski zgodnie z nowymi przepisami, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 
w przedmiocie wniosku mogą prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach. 

*** 

Niezależnie od obowiązków dotyczących uzyskania lub zmiany koncesji paliwowych: 

 wszystkie podmioty, które na mocy znowelizowanego Prawa energetycznego spełniają definicję tzw. podmiotów 
przywożących (a więc dokonujące samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu przywozu z zagranicy 
któregokolwiek z paliw ciekłych wymienionych w § 2 rozp. ME w/s wykazu paliw ciekłych, poza działalnością 
wymagającą uzyskania koncesji OPZ) – mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów 
przywożących.  Dotyczy to m.in. podmiotów dokonujących przywozu na potrzeby własne.  Należy wskazać, iż: 

- katalog paliw ciekłych wymagających wpisu do rejestru podmiotów przywożących jest znacznie szerszy niż 
katalog paliw objętych obowiązkiem koncesyjnym (szczegółowy katalog ujęty w § 2 rozp. ME w/s wykazu paliw 
ciekłych). Nowe obowiązki dotyczą również branż innych niż paliwowa (m.in. sektora chemicznego, 
rozpuszczalnikowego oraz środków smarnych). 

- złożenie wniosku o wpis w w/w terminie powoduje, że do czasu uzyskania rozstrzygnięcia podmioty mogą 
prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach. 

- dokonywanie przywozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie do 2 500 000 zł. 

Kluczowy miesiąc (16.12.2016 r.  -  16.01.2017 r.) 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2039
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Powyższe oznaczać będzie, z praktycznego punktu widzenia, nie tylko obowiązki złożenia odpowiednich wniosków do 
Prezesa URE w odniesieniu do Państwa jako adresatów nowych obowiązków, ale również aktualizację pozostałych 
obowiązków wynikających z Prawa energetycznego, jak chociażby: 

 przestrzeganie wymogu, aby działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi była prowadzona 
wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane koncesje (z wyłączeniem 
sprzedaży dla odbiorcy końcowego). W celu minimalizacji ryzyka naruszenia w/w zakazu rekomendowane jest 
potwierdzenie, iż Państwa kontrahenci również w świetle nowych regulacji i upływających terminów w dalszym 
ciągu legitymują się wymaganą koncesją.  Naruszenie zakazu skutkować może karą od 50 tys. do 250 tys. zł. 

 przestrzeganie wymogu, aby usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych były świadczone 
wyłącznie na rzecz przedsiębiorstw energetycznych posiadających stosowne koncesje, lub na rzecz podmiotów 
przywożących wpisanych do rejestru, a gdy jest to wymagane - wpisanych również do rejestru zapasów 
interwencyjnych (z wyłączeniem usług świadczonych na rzecz odbiorców końcowych paliw ciekłych). Naruszenie 
zakazu skutkować może karą od 50 tys. do 250 tys. zł. 

 przestrzeganie wymogu, aby działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku 
paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu, w tym obrotu nimi z zagranicą, a także przywóz paliw 
ciekłych, były prowadzone zgodnie z nazwą oraz klasyfikacją Nomenklatury Scalonej (kody CN), jaką posiadają 
paliwa ciekłe stosownie do nowych regulacji, w tym rozp. ME w/s wykazu paliw ciekłych. Naruszenie wymogu 
skutkować może karą od 50 tys. do 250 tys. zł.   

Powyższe wpisuje się w szereg dalszych obowiązków wynikających z nowych regulacji, w tym obowiązków 
sprawozdawczych, za naruszenie których przewidziano również istotne sankcje. 

Jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą w zakresie: 

 przygotowania stosownych wniosków do Prezesa URE oraz / lub reprezentowania Państwa w ramach 
zainicjowanego postępowania; 

 wsparcia w zakresie praktyki dopełniania pozostałych obowiązków zaktualizowanych wskutek publikacji 
rozporządzenia ME w/s wykazu paliw ciekłych; 

oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu. 
 

 
 
 

  

 

 
Krzysztof Rutkowski 
Partner 
Zespół regulacyjny KDCP 
 
 

Akcyza, doradztwo branżowe i regulacyjne 
tel. 602 489 214, email: krzysztof.rutkowski@kdcp.pl 

Radca prawny i doradca podatkowy. Doświadczenie Krzysztofa obejmuje 
kilkunastoletnią praktykę w doradztwie branżowym i regulacyjnym, 
akcyzie, opłacie paliwowej i postępowaniach podatkowych, zdobytą 
w międzynarodowych firmach doradczych: PwC, Deloitte i Ernst&Young. 
Krzysztof jest również przewodniczącym Grupy Akcyzowej w ramach 
Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan i wykładowcą akademickim 
w zakresie akcyzy. Reprezentuje największe krajowe i zagraniczne 
podmioty. Został uznany za najlepszego doradcę w obszarze akcyzy 
w 2016 r. według dziennika Rzeczpospolita oraz najlepszym doradcą 
w 2015 r. w kategorii „Akcyza” według Dziennika Gazeta Prawna. 

 

 
Piotr Bieńkowski 
Of Counsel 
Zespół regulacyjny KDCP 
 
 

Doradztwo branżowe i regulacyjne 
tel. 666 363 047, email: piotr.bienkowski@kdcp.pl 

Radca Prawny. Piotr jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego państwa, zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, 
opłaty zapasowej, postępowań administracyjnych, zagadnień 
cywilnoprawnych związanych z zapasami m. in. umów magazynowania, 
umów „biletowych”. Jest współtwórcą przepisów ustawy o zapasach 
z 2007 r., uczestnikiem prac nad nowelizacjami tej ustawy z 2014 r. oraz 
z 2016 r., a także rozporządzeń wykonawczych. W latach 2005 – 2016 
pracownik, a następnie członek kierownictwa Biura Zapasów 
Interwencyjnych Paliw w Agencji Rezerw Materiałowych. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 

Zakres wsparcia 

mailto:krzysztof.rutkowski@kdcp.pl
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KDCP to wyspecjalizowana kancelaria prawno-podatkowa. Nasza praktyka, oparta na unikalnym połączeniu 
eksperckiej wiedzy członków naszego Zespołu oraz wieloletnim doświadczeniu zdobytym w największych 
międzynarodowych firmach doradczych i administracji rządowej, obejmuje kompleksowe doradztwo branżowe 
i regulacyjne, doradztwo w zakresie cła, akcyzy, opłaty paliwowej, podatku VAT w obrocie międzynarodowym 
oraz systemu INTRASTAT i podatku od nieruchomości.  Wspieramy naszych Klientów podczas kontroli i postępowań 
oraz pomagamy budować strategie obrony w toku postępowań karno-skarbowych. Specjalizujemy się w formułowaniu 
postulatów zmian w regulacjach prawnych (doradztwo regulacyjne).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nasi eksperci stale współpracują przy tworzeniu regulacji prawnych zarówno z największymi organizacjami branżowymi, 
podmiotami zrzeszającymi pracodawców, jak również bezpośrednio z największymi uczestnikami rynku.  
Uczestniczyliśmy jako eksperci do spraw regulacyjnych przy wszystkich nowelizacjach przepisów branżowych 
uchwalonych w ostatnich latach, zarówno na etapie tworzenia założeń, procesu legislacyjnego w Sejmie RP, jak i przy 
konsultowaniu projektów aktów wykonawczych. 

W opublikowanym 21 czerwca 2016 r. przez dziennik Rzeczpospolita X Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa 
Podatkowego, Krzysztof Rutkowski został uznany za najlepszego specjalistę w zakresie podatku akcyzowego.  
Natomiast w opublikowanym w dniu 31 marca 2016 r. X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety 
Prawnej, Krzysztof został uznany najlepszym doradcą podatkowym 2015 roku w kategorii „Akcyza”, a Kancelaria KDCP 
została wyróżniona wśród najlepszych kancelarii podatkowych w 2015 r. w kategorii Projekty Podatkowe. 
 

Ponadto, jesteśmy autorami specjalistycznych publikacji naukowych i komentarzy: 
 

 

KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o. 
ul. Śniadeckich 17  |  00-654 Warszawa  |  tel. 22 243 25 00  |  kancelaria@kdcp.pl  |  www.kdcp.pl 

Kontakt 

O KDCP 

mailto:kancelaria@kdcp.pl
http://www.kdcp.pl/

