
 

  Warszawa, 28 marca 2014 r. 

 
 
 
 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 10 /2014 

w sprawie 

obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących 
działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego  

w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom. 

 

 

Celem niniejszej informacji jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwej i terminowej 
realizacji  przez  przedsiębiorstwa  energetyczne,  wykonujące  działalność  gospodarczą  
w  zakresie  przywozu  gazu  ziemnego  w  celu  jego  dalszej  odsprzedaży  odbiorcom, 
obowiązku określonego w art. 27 ust. 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 2012 r., poz. 1190, z późn. zm.) ‐ dalej: „ustawa o zapasach”. 

Art.  27  ust.  2  ustawy  o  zapasach  zobowiązuje  przedsiębiorstwa  energetyczne 
wykonujące działalność  gospodarczą w  zakresie przywozu gazu  ziemnego w  celu  jego 
dalszej odsprzedaży odbiorcom do przekazywania, w terminie do 15 maja danego roku, 
ministrowi  właściwemu  do  spraw  gospodarki  (dalej:  „Minister  Gospodarki”)  oraz 
Prezesowi  Urzędu  Regulacji  Energetyki  (dalej:  „Prezes  URE”)  informacji  o  działaniach 
podjętych w okresie  od dnia  1  kwietnia  poprzedniego  roku do dnia  31 marca danego 
roku, w celu:  

1) zapewnienia  bezpieczeństwa  paliwowego  państwa  w  zakresie  obrotu  gazem 
ziemnym z zagranicą, oraz  

2) realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.  

 

W  świetle  przepisów  ustawy  o  zapasach  status  „przedsiębiorstwa  energetycznego 
wykonującego  działalność  gospodarczą  w  zakresie  przywozu  gazu  ziemnego  
w  celu  jego  dalszej  odsprzedaży  odbiorcom” mają  podmioty,  które  posiadają  wydaną 
przez  Prezesa  URE  koncesję  na  obrót  gazem  ziemnym  z  zagranicą  
i  w  ramach  tej  koncesji  dokonują  przywozu  gazu  ziemnego  w  celu  jego  dalszej 
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odsprzedaży  odbiorcom  lub  dopiero  mają  taki  zamiar  (por.  wyrok  Naczelnego  Sądu 
Administracyjnego z dnia 17  lutego 2010 r., sygn. akt  II GSK 408/09). Zatem do grupy 
podmiotów zobowiązanych do złożenia ww. informacji należy zaliczyć przedsiębiorstwa 
posiadające koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą, przy czym grupa ta obejmuje  
zarówno  przedsiębiorstwa,  które  uzyskały  wydane  przez  Ministra  Gospodarki 
zwolnienie  z  obowiązku  utrzymywania  zapasów  obowiązkowych  gazu  ziemnego,  jak  
i przedsiębiorstwa utrzymujące zapasy obowiązkowe gazu ziemnego. 

Ustanowiony w art. 27 ust. 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 związany z dokonaniem przywozu gazu 
ziemnego czy  też  tylko z  realizacją obowiązku utrzymywania  zapasów gazu ziemnego.  
W związku z powyższym informacja przekazywana na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy  
o zapasach powinna obejmować:  

1) informacje  o  działaniach  podjętych  w  okresie  od  dnia  1  kwietnia  poprzedniego 
roku  do  dnia  31  marca  danego  roku,  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa 
paliwowego  państwa  w  zakresie  obrotu  gazem  ziemnym  z  zagranicą,  
w  szczególności  informacje  dotyczące  realizacji  zadań/obowiązków 
przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 
przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, 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 (obejmującym art. 49 ‐ 62 tej ustawy),  

2) informacje  o  działaniach  podjętych  w  okresie  od  dnia  1  kwietnia  poprzedniego 
roku  do  dnia  31 marca  danego  roku,  w  celu  realizacji  obowiązku  utrzymywania 
zapasów  obowiązkowych  gazu  ziemnego,  w  szczególności  informacje  dotyczące 
realizacji  zadań/obowiązków  przedsiębiorstw  energetycznych  wykonujących 
działalność  gospodarczą w  zakresie  przywozu  gazu  ziemnego w  celu  jego dalszej 
odsprzedaży odbiorcom, określonych w Rozdziale 3 ustawy o zapasach pt. Zasady 
tworzenia, utrzymywania oraz finansowania zapasów gazu ziemnego (obejmującym 
art. 24 ‐ 28 tej ustawy). 
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Podkreślić przy tym należy, że:  

 konieczność  realizacji  obowiązku  określonego  w  art.  27  ust.  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 podmiotach, które takiego przywozu nie dokonały,  

 posiadanie przez dane koncesjonowane przedsiębiorstwo, na mocy decyzji Ministra 
Gospodarki,  zwolnienia  z  obowiązku  utrzymywania  zapasów obowiązkowych  gazu 
ziemnego  nie  oznacza  braku  konieczności  realizacji  obowiązku  informacyjnego, 
określonego  w  art.  27  ust.  2  ustawy  o  zapasach,  a  informacje  przekazywane 
Ministrowi  Gospodarki  w  trybie  art.  24  ust.  5c  ustawy  o  zapasach  nie  zastępują 
informacji, przekazywanych na podstawie art. 27 ust. 2 tej ustawy. 

 

Informacje przekazywane Prezesowi URE na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach 
należy dostarczać, do 15 maja każdego roku, na adres: 

Urząd  Regulacji  Energetyki,  02‐222  Warszawa,  Al.  Jerozolimskie  181  
‐ Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych. 

 

Ponadto przypominam, że określony w art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach termin złożenia 
ww.  informacji,  do  15  maja  każdego  roku,  jest  terminem  ustawowym  i  materialnym,  
stąd  też  o  prawidłowości  zachowania  tego  terminu  decyduje  data  wpływu  pisma 
przekazującego przedmiotowe informacje. 

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, 
o  którym mowa  w  art.  24  ustawy  o  zapasach  (tzn.  przedsiębiorstwa  energetycznego 
wykonującego  działalność  gospodarczą  w  zakresie  przywozu  gazu  ziemnego  
w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom), nie przedstawi w wyznaczonym terminie, 
informacji,  o  których  mowa  w  art.  27  tej  ustawy,  albo  przedstawi  w  tej  informacji  
dane nieprawdziwe.  

 


