
 

   Warszawa, dnia 7 grudnia 2011 r. 

 PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 

 
 

Informacja Nr 35/2011 
  w sprawie  

terminu  przekazywania  przez  wytwórców  energii  elektrycznej  lub  ciepła 
informacji  Prezesowi  URE  o  obniżeniu  zapasów  paliw  poniżej  wielkości 
określonych w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki  Społecznej  
z  dnia  12  lutego  2003  r.  w  sprawie  zapasów  paliw  w  przedsiębiorstwach 
energetycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 39 poz. 338, z późn. zm.) 

 
W związku z wynikającym z art. 10 ust. 1e pkt 2 ustawy – Prawo  energetyczne (dalej: 
„ustawa”)  obowiązkiem  informowania  Prezesa  URE  przez  przedsiębiorstwa 
energetyczne  zajmujące  się wytwarzaniem  energii  elektrycznej  lub  ciepła  o  obniżeniu 
zapasów  paliw  poniżej  wielkości  określonych w  rozporządzeniu Ministra  Gospodarki, 
Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  12  lutego  2003 r.  w  sprawie  zapasów  paliw  
w  przedsiębiorstwach  energetycznych  (dalej:  „rozporządzenie”),  w  celu  ułatwienia 
wywiązywania się z tego obowiązku informuję, co następuje. 
 
Zgodnie  z  art.  10 ust.  1e pkt 2  i  art.  10 ust.  1f  ustawy przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące  się  wytwarzaniem  energii  elektrycznej  lub  ciepła  jest  obowiązane 
informować: 
- operatora  systemu  przesyłowego  elektroenergetycznego  lub  operatora  systemu 

połączonego elektroenergetycznego o zużyciu i stanie zapasów paliw zużywanych do 
wytwarzania energii elektrycznej w źródłach przyłączonych do sieci przesyłowej lub 
koordynowanej  sieci  110  kV;  informacja  ta  jest  przekazywana  wraz  z  informacją  
o stanie urządzeń wytwórczych, 

- Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki  o  obniżeniu  ilości  zapasów  paliw  poniżej 
wielkości określonych w rozporządzeniu oraz o sposobie i terminie ich uzupełnienia 
wraz  z  uzasadnieniem.  Informację  w  powyższym  zakresie  przedsiębiorstwo 
energetyczne  obowiązane  jest  przekazać  w  formie  pisemnej  najpóźniej  
w  trzecim  dniu  od  dnia,  w  którym  rozpoczęto  obniżanie  ilości  zapasów  paliw 
poniżej wielkości określonych w rozporządzeniu.  
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W  odniesieniu  do  realizacji  przez  obowiązane  podmioty  obowiązku  informowania  
Prezesa  URE  o  obniżeniu  ilości  zapasów  paliw  poniżej  wielkości  określonych  
w  rozporządzeniu  oraz  o  sposobie  i  terminie  ich  uzupełnienia wraz  z  uzasadnieniem, 
podkreślić  należy,  że  informacja  o  obniżeniu  zapasów  paliw  powinna  być  przekazana  
w  formie  pisemnej  do  Prezesa  URE  najpóźniej  trzeciego  dnia  od  dnia,  w  którym 
rozpoczęto  obniżanie  ilości  zapasów.  Uwzględnić  przy  tym  należy,  iż  pojęcie 
„przekazania  informacji”  tożsame  jest  z podaniem  jej do wiadomości. W konsekwencji 
informacja  taka  powinna  być  sporządzona  po  faktycznym wystąpieniu  obniżenia  oraz 
powinna faktycznie dotrzeć do Prezesa URE w ww. terminie, zatem samo nadanie takiej 
informacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, z uwagi na materialny 
charakter  terminu,  nie  stanowi  realizacji  przedmiotowego  obowiązku.  Tak  więc  
w celu bezzwłocznego przekazania informacji o obniżeniu zapasów paliw przedsiębiorstwa 
energetyczne  mogą  korzystać  z  bezpośrednich  teleinformatycznych  form 
komunikacji z Urzędem Regulacji Energetyki (np. via fax). 
 
Niezależnie  od  powyższego  należy  przypomnieć,  że  informacja  o  obniżeniu  zapasów 
powinna zawierać:  

- wskazanie  dnia,  od  którego  rozpoczęto  obniżanie  zapasów  paliw  poniżej 
wielkości  określonych  w  rozporządzeniu,  wraz  ze  wskazaniem  rodzaju  
i ilości obniżonych zapasów paliw, 

- wskazanie  przesłanki  lub  przesłanek  obniżenia  zapasów  paliw,  określonych  
w art. 10 ust. 1a ustawy wraz z uzasadnieniem, 

- określenie  sposobu  i  terminu  uzupełnienia  obniżonych  zapasów  paliw,  wraz  
z uzasadnieniem, przy czym określenie sposobu powinno polegać na wskazaniu 
konkretnych  działań  przedsiębiorstwa  energetycznego  ukierunkowanych  na 
uzupełnienie  zapasów  paliw,  a  określenie  terminu  na  wskazaniu  konkretnej 
daty,  do  której  przedsiębiorstwo  energetyczne  spodziewa  się  uzupełnić 
obniżone zapasy paliw.  

 

Podkreślić należy, że takie skonstruowanie przez ustawodawcę przepisów regulujących 
przekazywanie  Prezesowi  URE  informacji  o  obniżeniach  zapasów  paliw  ma  na  celu  
w  szczególności  zapewnienie  Prezesowi  URE możności  jak  najszybszego  agregowania  
informacji  o  obniżeniach  zapasów  paliw  w  skali  kraju,  w  tym  o  przewidywanych 
terminach  ich  uzupełnienia,  co  przekłada  się  na  obraz  sytuacji  w  zakresie 
bezpieczeństwa  dostaw  energii  elektrycznej  i  ciepła  do  odbiorców  w  danym  okresie,  
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co z kolei służy realizacji jednego z celów ustawy – Prawo energetyczne, tj. zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski.  
 
Jednocześnie  przypominam,  że  karze  pieniężnej  wymierzanej  przez  Prezesa  URE 
podlega  ten,  kto:  nie  przestrzega  obowiązku  utrzymywania  zapasów  paliw,  o  którym 
mowa  w  art.  10  ust.  1  ustawy,  lub  nie  uzupełnia  ich  w  terminie,  o  którym  mowa  
w  art.  10  ust.  1b  lub  1c  ustawy,  obniża  je  w  innych  przypadkach  niż  wymienione  
w art. 10 ust. 1a ustawy, lub nie przekazuje informacji o obniżeniu zapasów paliw.  
 
Pisemną  informację  o  obniżeniu  zapasów  paliw  poniżej  wielkości  określonych  
w  rozporządzeniu  należy  przekazać  najpóźniej  trzeciego  dnia  od  dnia,  w  którym 
rozpoczęto obniżanie ilości zapasów, na następujący adres:  

Urząd Regulacji Energetyki ‐ Departament Przedsiębiorstw Energetycznych  
00–872 Warszawa, ul. Chłodna 64. 

Z  uwagi  na  krótki  ustawowy  termin  na  przekazanie  informacji  o  obniżeniu 

zapasów,  informacja  taka może być przekazana do Urzędu Regulacji Energetyki  

w następujących formach: 

1) poprzez fax, na nr: (22) 378 15 69 lub (22) 489 16 60, lub 
2) poprzez email, na adres: dpe@ure.gov.pl lub ure@ure.gov.pl, lub 
3) drogą pocztową (z zastrzeżeniem konsekwencji jak wskazano powyżej). 
 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

 
 

                               /‐/ Marek Woszczyk 
 


