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Sprzedaż rezerwowa - FAKTY

 W roku 2018 przydział zdolności został zawieszony wobec 8 spółek obrotu

 III kwartał 2018 r. – 2 znaczące spółki obrotu zaprzestały działalności

 55 tyś. odbiorców, w tym ok. 53 tyś. odbiorców w gospodarstwach 
domowych  

 Sprzedaż awaryjna w rozporządzeniu systemowym – przepisy dot. zdarzeń 
przed wejściem w życie rozporządzenia oraz po jego wejściu

 1 stycznia 2019 r – sprzedaż rezerwowa w Prawie energetycznym

 Sprzedaż rezerwowa zastąpiła sprzedaż awaryjną

 Mechanizm zapewnienia neutralności działań bilansujących Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka akcyjna z siedzibą w 
Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 
marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w 
sieciach przesyłowych 

 (Weryfikacja wysokości zabezpieczeń od lutego 2019 r.)



Sprzedaż rezerwowa - FAKTY

 Luty 2019 – Informacja o zawieszeniu przydziału zdolności dla 7 podmiotów

 Prezes URE prowadzi 11 postępowań w przedmiocie cofnięcia koncesji na obrót 
paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą (wrzesień 2019 r.)

 1 grudnia 2019 r. – zaprzestanie działalności przez HEG 



Uwarunkowania prawne

 Ustawa Prawo energetyczne Dz.U. z 2019 r. poz. 755

 Zmiana z dnia 9 listopada 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348) w zakresie 
sprzedaży rezerwowej

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego 

 Zmiana z dnia 21.09.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1814), które weszła w życie 
25.09.2018 r. wprowadzając pojęcie sprzedawcy awaryjnego

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające 
kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (Dz.Urz.UE.L
Nr 91, str. 15)

 Art. 31 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w ramach neutralności 



Cel wprowadzenia sprzedaży rezerwowej

 Zapewnienie odbiorcy paliw gazowych dostaw w sytuacji, w której sprzedawca 
przestaje wywiązywać się z wiążącej go z odbiorcą umowy sprzedaży paliw 
gazowych lub z umowy kompleksowej, tj. zaprzestaje dostaw gazu 

 Zaprzestanie dostarczania może być trwałe lub tymczasowe 

 Trwałe zaprzestanie dostarczania może wynikać z konieczności zakończenia 
przez sprzedawcę działalności, np. w wyniku cofnięcia mu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki koncesji na obrót paliwami gazowymi

 Procedura sprzedaży rezerwowej nie będzie uruchamiana, gdy:

 wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii nastąpiło z powodu okoliczności za  
które ponosi odpowiedzialność odbiorca końcowy

 nie wyraził on zgody na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

 w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw, 
bądź też odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, pomimo upływu terminów 
określonych w art. 6b ustawy – Prawo energetyczne.



Wdrożenie regulacji dot. sprzedaży rezerwowej

 Delegacja do IRiESP i IRiESD w zakresie szczegółów procedury uruchamiania 
sprzedaży rezerwowej tj. tryb, warunki i terminy sprzedaży rezerwowej (art. 9g 
ust. 5b PE)

 Regulacje w IRiESP i IRiESD:

1) wprowadzenie katalogu przesłanek uruchamiania sprzedaży rezerwowej

2) wymogi stawiane podmiotom rejestrującym się na liście dostawców 
rezerwowych (w umowach)

3) sposób zawarcia umowy o sprzedaży rezerwowej przez operatorów w 
imieniu odbiorcy

4) sposób przeniesienia praw i obowiązków na dostawcę rezerwowego

5) procedura wymiany informacji 

6) procedura na wypadek niemożności realizacji dostaw przez dostawcę 
rezerwowego – sprzedawca z urzędu



Sprzedaż rezerwowa – obowiązki OSP i OSD

Przedstawienie aktualnej listy sprzedawców rezerwowych na wniosek odbiory

Opublikowanie i udostępnienie w swojej siedzibie listy sprzedawców rezerwowych wraz z 
informacją o adresach stron internetowych na których zamieszczono ofertę sprzedaży 
rezerwowej

Obowiązek wzajemnego informowania się o konieczności zaprzestania świadczenia usług 
dystrybucji lub przesyłania paliwa gazowego na rzecz danego sprzedawcy lub o 
okolicznościach, które mogą skutkować koniecznością zaprzestania ich świadczenia

Zawarcie umowy sprzedaży rezerwowej w imieniu i na rzecz odbiorcy 

Poinformowanie odbiorcy końcowego o zawarciu umowy w jego imieniu w terminie 5 dni od 
jej zawarcia

Przekazanie danych rozliczeniowych (14 dni od rozpoczęcia sprzedaży rezerwacji)



Uruchomienie sprzedaży rezerwowej przez OSP

Powzięcie przez OSP informacji o zdarzeniu

skutkującym koniecznością zaprzestania

świadczenia usług na rzecz ZUP

Rozwiązanie umowy przesyłowej z ZUP

Zawieszenie przez OSP świadczenia

usług przesyłania z powodu braku

gwarancji wiarygodności finansowej ZUP

+ zabezpieczenie finansowe

nieuzupełnione przez ZUP

Otrzymanie przez OSP informacji od ZUP

o konieczności zaprzestania dostarczania gazu

z przyczyn leżących po stronie ZUP

Powzięcie przez OSP informacji o wygaśnięciu

umowy pomiędzy odbiorcą końcowym a ZUP

(jako jedynej podstawy dostarczania)



Zabezpieczenia w ramach mechanizmu 
zapewnienia neutralności bilansowania

 Wymagane zabezpieczenie wynosi wartość większą z dwóch:

 Dwukrotnej wartości miesięcznej należności za PP 

 125% wartości za wystawione faktury oraz szacowanych należności za 
niezbilansowanie na podstawie:

 Wartości netto wg ORP za miesiąc poprzedni (ORPm-1)

 Wartości netto wg ORP od początku danego miesiąca do dnia 
poprzedzającego sprawdzenie (ORPm)

 Wartości netto wg HRP (HRPm-1)

 Wystawionej i niezapłaconej faktury za niezbilansowanie (Fm-1, m-2)

 Sprawdzenie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia w dni robocze o 
godz. 13:00



Zawieszenie, uruchomienie sprzedaży 
rezerwowej

•Weryfikacja 
poziomu 
zabezpieczenia 
finansowego

•Wezwanie do 
uzupełnienia 
zabezpieczenia 
finansowego

D
Czas na 
uzupełnienie 
zabezpieczenia 
do godziny 13:00

D + 1 D + 2
Zawieszenie 
świadczenia 
usługi przesyłania

D + 3 D + 5
Uruchomienie 
sprzedawcy 
rezerwowego od 
D+3

D + 6

Weryfikacja 
poziomu 
zabezpieczenia 
finansowego

D D + 1
Zawieszenie 
świadczenia 
usługi 
przesyłania

D + 2 D + 3
Uruchomienie 
sprzedawcy 
rezerwowego od 
D+2

D + 5 D + 6

50% -100%

>50%



Umowa o świadczenie usług lub umowa kompleksowa – powinna zawierać wskazanie 
sprzedawcy rezerwowego oraz upoważnienie OSP lub OSD do zawarcia umowy sprzedaży w 
imieniu odbiorcy

Niezwłocznie informuje o wskazaniu przez odbiorcę w umowie sprzedawcy rezerwowego

Informuje OSP lub OSD i odbiorcę końcowego o zamiarze lub zaprzestaniu sprzedaży nie 
później niż w terminie 2 dni o konieczności zaprzestania

Publikuje na stronie internetowej i udostępnia w siedzibie ofertę sprzedaży rezerwowej (wzór 
umowy, ceny i warunki ich stosowania, zasady rozliczeń)

Przekazuje do OSD i OSP aktualną informację o stronie internetowej

Nieprzekazanie informacji o zaprzestaniu sprzedaży– administracyjna kara pieniężna

Sprzedaż rezerwowa – obowiązki sprzedawcy



Sprzedawca rezerwowy

 OSP zawiera umowę sprzedaży rezerwowej jedynie z ZUP wpisanymi na 
listę 

 W przypadku, gdy sprzedawca rezerwowy wskazany przez odbiorcę nie 
znajduje się na liście OSP zawiera umowę ze sprzedawcą z urzędu 

 Lista ZUP oferujących sprzedaż rezerwową

1. Sprzedawca z urzędu 

2. ZUP spełniający kryteria umożliwiające wpis na listę tj.:

 Posiada ważną koncesję na obrót paliwem gazowym

 Korzysta z przepustowości w FPWE lub FPWY

 Brak zaległości wobec OSP

 Terminowo realizował płatności wobec OSP w ostatnim roku



Obowiązek publikowania oferty sprzedaży rezerwowej na stronie internetowej, w tym:

wzoru umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej 
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej

zestawienia aktualnych cen i stawek opłat, warunków ich stosowania i 
zasad prowadzenia rozliczeń z odbiorcą końcowym dla sprzedaży 
rezerwowej

Obowiązek poinformowania operatora o ww. adresie strony internetowej

Obowiązek przekazania egzemplarza umowy w terminie 30 dni od otrzymania 
oświadczenia OSP lub OSD oświadczenia o przyjęciu oferty sprzedawcy rezerwowego

Obowiązek poinformowania odbiorcy o prawie do wypowiedzenia umowy

Sprzedaż rezerwowa – obowiązki sprzedawcy 
rezerwowego



Dziękuję za uwagę
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Rynku Gazu

Warszawa, 09  grudnia 2019 r.


