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Objaśnienia do formularza DRG-Z.O.-2015* 

1. Przedmiot badania 

Przedmiotem badania są informacje dotyczące: 

1) realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na obrót gazem 

ziemnym z zagranicą zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r., zgodnie z ustawą z dnia 

16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń na 

rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695) – dalej: „ustawa o zapasach”, 

2) posiadania opracowanych procedur postępowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy  

o zapasach, tj. procedur mających zastosowanie w przypadku: wystąpienia zakłóceń  

w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego oraz nieprzewidzianego wzrostu 

zużycia gazu ziemnego przez odbiorców. 

2. Jednostki sprawozdawcze 

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą  

(tzw. koncesja OGZ) w okresie objętym badaniem. Formularz wypełniają wszystkie 

przedsiębiorstwa energetyczne, posiadające ważne koncesje OGZ wg stanu na dzień 30 września 

2015 r.  

3. Szczegółowe wskazówki dotyczące wypełniania formularza 

Punkt (1.) 

Odpowiedź twierdzącą – (TAK) – udziela przedsiębiorstwo energetyczne, które w okresie 

sprawozdawczym dokonało przywozu gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy 

o zapasach. 

W przypadku wyboru tej opcji należy doprecyzować w formie opisowej cel przywozu gazu 

poprzez podanie celu szczegółowego np.: na potrzeby własne, w celu dalszej odsprzedaży 

odbiorcom lub inne cele (wskazać jakie).  

W przypadku przedsiębiorstw energetycznych, posiadających koncesję OGZ i prowadzących 

sprzedaż gazu odbiorcom i będących jednocześnie odbiorcami gazu, które dokonały przywozu 

gazu ziemnego, określenie celów przywozu powinno nastąpić z zachowaniem zasady 

proporcjonalności. Oznacza to, że jeżeli w analizowanym okresie odnotowano sprzedaż gazu 

odbiorcom i zużycie własne, to w konsekwencji należy uznać, że sprowadzenie gazu dokonywane 

było na obydwa ww. cele. 

Odpowiedź przeczącą – (NIE) – udziela przedsiębiorstwo energetyczne, które nie dokonało 

w okresie sprawozdawczym przywozu gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy 

o zapasach. 

Punkt (2.) 

Należy udzielić odpowiedzi uwzględniając całokształt dotychczas prowadzonej działalności.  

Punkt (3.) 

Wypełniają przedsiębiorstwa, które na pytanie 2 zaznaczyły odpowiedź TAK. 

(a) – dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego, które dla okresu od 1 czerwca 2015 r. 

do 30 września 2015 r. ustaliło wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zgodnie  

z art. 25 ust. 2 lub ust. 2a ustawy i przedłożyło informację w tym zakresie do weryfikacji  

Prezesowi URE. 

W przypadku odpowiedzi (a) przedsiębiorstwa energetyczne wypełniają tabelę 1 (s. 2 formularza). 
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(b) – dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego, które dla okresu od 1 czerwca 2015 r. do 

30 września 2015 r. ustaliło wielkość ww. zapasów zgodnie z art. 25 ust. 2 lub ust. 2a ustawy  

i nie przedłożyło informacji do weryfikacji Prezesowi URE. 

W przypadku odpowiedzi (b) przedsiębiorstwa energetyczne wypełniają tabelę 2 (s. 2 formularza). 

(c) – dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego, które uzyskało decyzję Prezesa URE, wydaną na 

podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o zapasach, w sprawie ustalenia wielkości ww. zapasów na okres 

od dnia rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego do dnia 30 września 2015 r. 

(d) – dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego, które dla okresu od 1 czerwca 2015 r. do 

30 września 2015 r. nie ustaliło wielkości ww. zapasów. 

W przypadku udzielania informacji uzupełniającej do tabel zamieszczonych w pkt. 3 formularza, 

jako podstawowe parametry wynikające z umowy o świadczenie usługi magazynowej, należy 

podać: zamówioną pojemność, moc zatłaczania i moc odbioru. 

Punkt (4.)  

Wypełniają przedsiębiorstwa, które na pytanie 2 zaznaczyły odpowiedź NIE. 

(a) – dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego, które w okresie od 1 czerwca 2015 r. 

do 30 września 2015 r. podlegało zwolnieniu z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego, 

na podstawie wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji, zgodnie  

z art. 24 ust. 5 ustawy o zapasach.  

W przypadku wyboru tej opcji należy podać następujące informacje uzupełniające: datę, numer 

(znak) decyzji Ministra Gospodarki, termin obowiązywania zwolnienia, a także aktualną liczbę 

odbiorców oraz wielkość przywozu zrealizowanego w 2014 r. i w pierwszych trzech kwartałach 

roku 2015 (z rozbiciem na ww. okresy). 

(b) – dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego, które w okresie od 1 czerwca 2015 r. 

do 30 września 2015 r., z przyczyn innych niż ujęte w ustawie, nie utrzymywało obowiązkowych  

zapasów gazu ziemnego. W przypadku wyboru tej opcji należy przedstawić przyczyny 

istniejącego stanu. 

Punkt (5.)  

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o zapasach, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży 

odbiorcom oraz podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego 

są obowiązane posiadać procedury postępowania mające zastosowanie w przypadku wystąpienia 

zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego oraz nieprzewidzianego wzrostu 

zużycia gazu ziemnego przez odbiorców.  

W przypadku odpowiedzi „TAK” należy podać czy procedura postępowania została uzgodniona z 

podmiotami odpowiedzialnymi za jej realizację, w tym odpowiednio z operatorami innych 

systemów gazowych lub odbiorcami, oraz czy została przekazana do operatora systemu 

przesyłowego gazowego (tj. OGP Gaz-System S.A.). 

W przypadku odpowiedzi „NIE” należy przedstawić przyczyny nieposiadania procedury 

postępowania, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o zapasach oraz określić termin, w którym 

procedura taka zostanie opracowana. 

 

*Uwaga: Formularz ankiety DRG-Z.O.-2015 został opracowany jedynie na potrzeby 

przeprowadzenia badania dotyczącego okresu od 1 czerwca 2015 r. do 30 września 

2015 r. i nie należy go wykorzystywać do innych celów. 


