
Warszawa, dnia 21 lipca 2017 r. 
 

 
 

KOMUNIKAT 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  50/2017 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach 

ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1387)  

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1387) – dalej: „ustawa o zmianie ustawy o zapasach”, 

wprowadziła istotne zmiany dotyczące sposobu realizacji obowiązku utrzymywania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty 

dokonujące przywozu gazu ziemnego1 (łącznie zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”). 

Mając powyższe na uwadze a także zbliżające terminy o istotnym znaczeniu dla wywiązania 

się przez podmioty zobowiązane z realizacji tego obowiązku zwracam uwagę na 

następujące zmiany.  

1. Zmiana w art. 37 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165 oraz 1986). 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu ustalonym przez ustawę 

o zmianie ustawy o zapasach: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu 

gazu ziemnego, które w dniu wejścia w życie tej ustawy nie utrzymują zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, ustalają wielkość zapasów obowiązkowych na okres od dnia 

1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. Informacje o wielkości zapasów 

obowiązkowych przedsiębiorstwa i podmioty przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki do dnia 5 sierpnia 2017 r., w celu ich weryfikacji. Prezes URE, w drodze decyzji, 

dokonuje weryfikacji tych informacji na podstawie danych o wielkości dokonanego przywozu 

w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. wynikających ze sprawozdań 

statystycznych sporządzanych przez to przedsiębiorstwo lub podmiot oraz danych 

                                                             
1 podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, w tym przedsiębiorstwo energetyczne będące właścicielem systemu przesyłowego 
gazowego, które dokonują na potrzeby własne przywozu gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski (art. 2 
pkt 14a ustawy o zapasach); 
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przekazanych w trybie art. 49c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 [tj. ustawy – Prawo 

energetyczne – przypis URE]”.  

Natomiast stosownie do postanowień art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach, 

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego utrzymuje 

zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości odpowiadającej co najmniej 30-dniowemu 

średniemu dziennemu przywozowi tego gazu (…). 

Zatem w świetle powyższych uregulowań wielkość zapasów, które podmioty zobowiązane 

są obowiązane utrzymywać w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. 

odpowiada co najmniej 30 dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu 

dokonanemu w okresie od 1 stycznia br. do 30 czerwca br.  

Jednocześnie art. 63 ust. 1 pkt 5c ustawy o zapasach stanowi, że karze pieniężnej podlega 

ten, kto nie ustali wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego lub nie przedstawi 

Prezesowi URE informacji o wielkości zapasów obowiązkowych w celu weryfikacji. Zgodnie 

zaś z art. 63 ust. 6a w ww. przypadku kara pieniężna wynosi od 1% do 15% przychodu 

ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara 

dotyczy działalności wykonywanej na podstawie koncesji, wysokość kary wynosi od 1% do 

15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, 

osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

2. Brak obowiązku zapasowego w niektórych przypadkach – art. 7 ustawy o zmianie 

ustawy o zapasach.  

2.1. Zgodnie z art. 7 ustawy o zmianie ustawy o zapasach obowiązku utrzymywania 

zapasów nie stosuje się do:  

1) przedsiębiorstwa energetycznego, które wykonywało działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, jeżeli do dnia 5 sierpnia 2017 r. 

złoży wniosek o cofnięcie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą, a Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki cofnie tę koncesję do dnia 1 października 2017 r., 

lub  

2) podmiotu, który zaprzestanie przywozu gazu ziemnego do dnia 5 sierpnia 

2017 r. i złoży do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie 

o zaprzestaniu tego przywozu pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

Oznacza to, że ustawa o zmianie ustawy o zapasach znosi obowiązek utrzymywania 

zapasów w ściśle określonych przypadkach, uwarunkowanych spełnieniem 

przesłanek wskazanych w ww. przepisie. 

2.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powinno być złożone przez osobę umocowaną 

do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który zaprzestanie przywozu gazu 

ziemnego do dnia 5 sierpnia 2017 r. 
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Celem usprawnienia wdrażania ustawy o zmianie ustawy o zapasach, przekazuję do 

wykorzystania treść takiego oświadczenia:  

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że [nazwa 

podmiotu] zaprzestał przywozu gazu ziemnego do dnia 5 sierpnia 2017 r.". 

Stosownie zaś do postanowień art. 233 § 1 Kodeksu karnego „kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

3. Analiza art. 7 ustawy o zmianie ustawy o zapasach oraz art. 37 ustawy z dnia 22 lipca 

2016 r. w brzmieniu ustalonym przez ustawę o zmianie ustawy o zapasach prowadzi 

zatem do wniosku, że przedsiębiorstwa oraz podmioty, które nie złożyły Prezesowi URE 

w terminie do dnia 5 sierpnia 2017 r., odpowiednio – wniosku o cofnięcie koncesji lub 

oświadczenia o zaprzestaniu przywozu gazu oraz w dniu 2 września 2016 r. nie 

utrzymywały zapasów obowiązkowych zapasu ziemnego, są obowiązane do 

przedłożenia informacji o wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o której 

mowa w ww. art. 37, pod rygorem sankcji wynikającej z art. 63 ust. 1 pkt 5c ustawy 

o zapasach.  

Dotyczy to także przypadków, gdy w okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia 30 czerwca 

br. przedsiębiorstwa te oraz podmioty nie dokonały przywozu gazu ziemnego. 

4. Wobec faktu, że termin 5 sierpnia 2017 r., o którym mowa w pkt 1-3 niniejszego 

komunikatu, przypada na sobotę, termin zostanie zachowany w przypadku nadania, do 

dnia 7 sierpnia 2017 r., pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, stosownie do art. 57 

§ 4 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z tekstem ustawy o zmianie ustawy o zapasach 

celem właściwego i terminowego wywiązania się z pozostałych obowiązków, które ustawa 

nakłada na podmioty zobowiązane.  
 


