Warszawa, 6 maja 2019 r.

Informacja Nr 30/2019
w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 2
pkt 2) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, przez
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujący przywozu gazu
ziemnego
Celem niniejszej informacji jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwej co do zakresu
i terminowej realizacji przez:
(1) przedsiębiorstwa energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu gazem ziemnym z zagranicą, zwane dalej „przedsiębiorstwami”,
(2) podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego, zwane dalej „podmiotami”
- obowiązku określonego w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku
naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323) - dalej: „ustawa o zapasach”.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach przedsiębiorstwa energetyczne,
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą
i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego (łącznie zwane dalej „podmiotami
zobowiązanymi”) obowiązane są do przedstawiania do dnia 15 maja każdego roku
ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE informacji o: (1) działaniach
podjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem
ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz (2) realizacji obowiązku
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.
Ustanowiony w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach obowiązek informacyjny odnoszony
jest przez ustawodawcę do pojęcia bezpieczeństwa paliwowego państwa (rozumianego
jako stan umożliwiający bieżące pokrycie zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową,
produkty naftowe i gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki - art. 2 pkt 1 ustawy o zapasach) i przez to
obowiązek ten ma szerszy zakres, niż tylko bezpośrednio związany z dokonaniem
przywozu gazu ziemnego, dokonaniem obrotu gazem ziemnym z zagranicą czy też tylko

z realizacją obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego. W związku z powyższym
informacje przekazywane na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach powinny
obejmować:
1) informacje o działaniach podjętych przez podmioty zobowiązane w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu
gazu ziemnego, w szczególności informacje dotyczące realizacji zadań/obowiązków,
określonych w Rozdziale 6 ustawy o zapasach pt. Zasady postępowania w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego oraz
konieczności wypełnienia zobowiązań międzynarodowych. W ramach tych informacji
podmiot zobowiązany w szczególności powinien:
a) wskazać wielkość i cel przywozu gazu ziemnego (potrzeby własne, odsprzedaż),
b) wyjaśnić, czy i jakie działania podejmował w celu zapewnienia bezpieczeństwa
paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub
przywozu gazu ziemnego,
c) poinformować, czy posiadał opracowaną procedurę postępowania, o której mowa
w art. 49 ustawy o zapasach, tj. procedurę mającą zastosowanie w przypadku:
wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego oraz
nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców.
Podmioty zobowiązane powinny w szczególności wyjaśnić, czy posiadają
aktualną procedurę postępowania, o której mowa w art. 49 ustawy o zapasach
(ewentualnie czy trwają prace nad opracowaniem procedury), czy procedura
została uzgodniona z operatorem systemu przesyłowego gazowego lub
przekazana - po uzgodnieniu procedury z podmiotami odpowiedzialnymi za jej
realizację - do tego operatora. Co istotne, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy
o zapasach, w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego
do systemu gazowego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zużycia przez
odbiorców ww. przedsiębiorstwa i podmioty obowiązane są do podjęcia działań
mających na celu przeciwdziałanie temu zagrożeniu, w szczególności działań
określonych w procedurach, o których mowa w art. 49 ust. 1 tej ustawy. Wobec
powyższego należy także poinformować, czy w okresie sprawozdawczym,
na podstawie przyjętej procedury postępowania, podjęte zostały działania
w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa (jeżeli tak, należy
wyszczególnić te działania);
2) informacje o realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego, w szczególności informacje dotyczące realizacji zadań/obowiązków,
określonych w Rozdziale 3 ustawy o zapasach pt. Zasady tworzenia, utrzymywania
oraz finansowania zapasów gazu ziemnego. W ramach tych informacji podmiot
zobowiązany w szczególności powinien:
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a) wskazać wielkość zapasu obowiązkowego gazu ziemnego realnie
utrzymywanego w ww. okresie oraz instalacje magazynowe, w których zapas
się znajdował,
b) wskazać czy zapas obowiązkowy utrzymywany fizycznie poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej został pozytywnie zweryfikowany, zgodnie z art. 24
ust. 3b,
c) podać wielkość zdolności przesyłowych zarezerwowanych na potrzeby
dostarczenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych poza
terytorium RP do krajowej sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej,
d) wyjaśnić czy zapas obowiązkowy utrzymywany fizycznie poza terytorium RP
spełniał wymogi określone w art. 24a ust. 1 ustawy o zapasach, tj. parametry
techniczne instalacji magazynowych oraz sieci gazowych, do których instalacje
te są przyłączone, zapewniały możliwość dostarczenia całkowitej ilości
utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub do sieci dystrybucyjnej
krajowej oraz zawarte przez podmiot zobowiązany umowy o świadczenie usług
magazynowania gazu ziemnego oraz świadczenie usług przesyłania gazu
ziemnego zapewniały możliwość dostarczenia, na zasadach ciągłych i w każdych
warunkach, całkowitych ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego
utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do sieci przesyłowej
lub dystrybucyjnej krajowej - w okresie nie dłuższym niż 40 dni,
e) wskazać formę realizacji obowiązku zapasowego w ww. okresie - należy
przedstawić wykaz umów dotyczących wykonania obowiązku utworzenia i
utrzymywania zapasów obowiązkowych wraz z podstawowymi parametrami
wynikającymi z danej umowy (podmiot, z którym umowa jest zawarta, okres
obowiązywania umowy, wskazanie instalacji magazynowej z określeniem
zamówionej pojemności, mocy zatłaczania i odbioru).
Jednocześnie podkreślić należy, że:
 konieczność realizacji obowiązku określonego w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach
nie jest zależna od dokonania przez dane koncesjonowane przedsiębiorstwo
fizycznego przywozu gazu ziemnego w danym okresie sprawozdawczym, a zatem
obowiązek ten ciąży również na przedsiębiorstwach, które takiego przywozu nie
dokonały,
 informacje przekazywane Prezesowi URE na podstawie art. 49c ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne nie zastępują informacji, przekazywanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt
2 ustawy o zapasach.
Informacje przekazywane Prezesowi URE na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy
o zapasach należy dostarczyć do 15 maja br. na adres:
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Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rynku Paliw Gazowych
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Przedmiotowe informacje proszę także przekazywać pocztą elektroniczną (w formie
skanu pisma przekazywanego fizycznie) na adres: drg@ure.gov.pl.
Ponadto przypominam, że określony w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach termin
złożenia ww. informacji, tj. do 15 maja każdego roku, jest terminem materialnym,
co oznacza, że jest terminem nieprzywracalnym.
Jednocześnie zwracam uwagę, że stosownie do art. 63 ust. 1 pkt 6 ustawy o zapasach,
karze pieniężnej podlega ten, kto będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa
lub podmiotu, o którym mowa w art. 24 ustawy o zapasach (tzn. przedsiębiorstwa
energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym z zagranicą oraz podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego),
nie przedstawi w wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2,
albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe.
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