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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/016 – Zarządzanie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy 1. Dorota Winosławska-Mrówka, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr KGP/16/2016 z dnia 9 maja 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Eliza Błaszczyk, doradca prawny, legitymacja służbowa nr 15414. 

3. Jerzy Gawlak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/15/2016 z dnia 9 maja 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Energii1  
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii2 od 1 grudnia 2015 r.,  
poprzednio pan Janusz Piechociński, Minister Gospodarki od 6 grudnia 2012 r. do 
16 listopada 2015 r.3  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 działalność kontrolowanej jednostki, 
w zbadanym zakresie, w latach 2015 – 2016 (I połowa). 

Ministerstwo stosuje właściwy sposób identyfikacji i kontroli zapasów 
obowiązkowych paliw ciekłych i gazu, tworzonych i utrzymywanych przez podmioty 
gospodarcze, a także zapasów agencyjnych funkcjonujących od początku 2015 r. 
Przyjęte rozwiązania, w odniesieniu do umiejscowienia i transportu zapasów paliw 
ciekłych i gazu, powinny zapewnić ich uwolnienie oraz skuteczne dostarczenie do 
użytkowników końcowych, w terminach i na warunkach sprzyjających łagodzeniu 
zaistniałych problemów w zaopatrzeniu, jeśli takie wystąpią.  

Obowiązujący system rejestracji i sprawozdawczości dostarcza pełnej informacji 
m.in. na temat rzeczywistej wielkości zapasów interwencyjnych ropy naftowej i 
paliw, struktury, lokalizacji i własności tych zapasów, a także zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego. 

                                                      
1  Dalej: ME lub Ministerstwo. 
2  Dalej także: Minister.  
3  Ministerstwo Energii utworzono na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r, w sprawie utworzenia 

Ministerstwa Energii (Dz. U. poz. 2075), które weszło w życie z dniem 8 grudnia 2015 r. z mocą obowiązującą od 
27 listopada 2015 r. Poprzednio funkcjonowało Ministerstwo Gospodarki, które zostało zniesione na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa 
Gospodarki (Dz. U. poz. 2076), które weszło w życie w dniu 8 grudnia 2015 r. z mocą obowiązującą od 16 listopada 
2015 r. Na mocy wymienionego rozporządzenia  z dniem 27 listopada 2015 r. z Ministerstwa Rozwoju wyłączone zostały 
komórki organizacyjne obsługujące sprawy z zakresu działów energia i gospodarka złożami kopalin oraz pracowników 
obsługujących te sprawy. 

4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Podległa Ministrowi Gospodarki/Energii, Agencja Rezerw Materiałowych5, 
wykonując swoje ustawowe zadania, prowadziła bezpośrednią weryfikację wielkości 
zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, dokonywała oceny sposobu 
wypełniania obowiązków ustawowych przez producentów i handlowców 
obwiązanych do tworzenia i utrzymywania tych zapasów, a także przez 
przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania. 

W kontrolowanym okresie nie odnotowano obniżenia zapasów interwencyjnych 
poniżej poziomu wymaganego przepisami 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 naftowym6. Natomiast wprowadzony przez Agencję rotacyjny 
system wymiany paliw7 ogranicza koszty tworzenia i utrzymywania zapasów 
agencyjnych oraz zwiększa gotowość uwalniania zapasów w przypadku zakłóceń w 
dostawach czy w sytuacjach awaryjnych. 

Zapewnione jest też bezpieczeństwo systemu paliwowego na poziomie rynku 
magazynowego w Polsce – przy uwzględnieniu ogólnych pojemności 
magazynowych, znacznie przekraczających 10 mln m3 oraz wielkości zapasów 
interwencyjnych ok. 6 mln ton. Struktura właścicielska rynku usług magazynowych 
(znaczący udział przedsiębiorstw działających z udziałem Skarbu Państwa), 
zapewnia niedyskryminacyjne warunki składowania produktów i kontrolę organów 
Państwa nad zapasami interwencyjnymi ropy naftowej i paliw.  

W toku kontroli NIK zidentyfikowano następujące kwestie, wymagające zwrócenia 
uwagi przez Ministra Energii na problemy dotyczące funkcjonowania kontroli 
zarządczej w podległym urzędzie oraz relacji pomiędzy spółkami w sektorze 
paliwowym:  

• Analiza 10 decyzji, dotyczących zwolnień z obowiązku tworzenia 
i utrzymywania zapasów gazu wykazała, że zostały one wydane przez 
Ministra z naruszeniem prawa. Wydając te decyzje nie wymagano od 
wnioskodawców, posiadających jedynie promesę koncesji na obrót gazem 
ziemnym z zagranicą, dołączenia do wniosku kopii zawartych umów 
przedwstępnych sprzedaży gazu, przyjmując, że dokumenty te nie są 
obowiązujące.  

• Do czasu zakończenia kontroli, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. nie 
uzgodnił z PERN S.A. sposobu korzystania z systemów przesyłowych oraz 
rozbudowy infrastruktury rurociągowej połączonej z magazynem ropy i paliw 
„Góra”, zarządzanym przez IKS Solino S.A. Negocjacje pomiędzy spółkami 
trwają już od prawie trzech lat. Działania podejmowane przez Ministra 
Gospodarki, zmierzające do takiego uzgodnienia, nie były skuteczne. 
Skutkiem tej sytuacji jest m.in. brak kompletnej procedury postępowania w 
sytuacjach kryzysowych w zakresie wymaganym przepisami, do 
przedstawienia której jest zobowiązany PKN ORLEN S.A.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie utrzymywania zapasów interwencyjnych  

Minister Energii (poprzednio Minister Gospodarki) jako organ odpowiedzialny 
za  bezpieczeństwo paliwowe państwa tworzy, organizuje oraz nadzoruje system 

                                                      
5  Dalej także: Agencja lub ARM.  
6  Dz. U. z 2014 r., poz. 1695 ze zm., dalej: ustawa o zapasach. 
7  Tzw. usługa stałej rotacji paliwa, polega na oddaniu paliwa o przedłużonym terminie przydatności w stosunku do terminu 

jakie miało pożyczane paliwo 

Opis stanu 
faktycznego 
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zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz monitoruje 
bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych w sytuacjach kryzysowych. Powyższe 
kompetencje wynikają z przepisów ustawy o zapasach oraz ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne8. Minister Energii jest również 
odpowiedzialny w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu, stosownie 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 994/2010 z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw 
gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE9. Prowadzone działania 
w tym zakresie wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
i Międzynarodowej Agencji Energetycznej10. W strukturze Ministerstw zadania te 
były wykonywane i koordynowane przez Departament Ropy i Gazu11, który 
współpracował z Departamentem Energetyki w działaniach na forum Unii 
Europejskiej, w tym w sprawach związanych z MAE12. 

System zapasów interwencyjnych sprowadza się do tworzenia i utrzymywania 
zapasów interwencyjnych paliw ciekłych i zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 
oraz metod reagowania na wypadek wystąpienia zakłóceń w sektorze paliwowym. 
Wykonywanie zadań i powiązania organizacyjne podmiotów funkcjonujących w tym 
systemie zapewniają kontrolę zapasów w sytuacji wystąpienia zakłóceń 
w dostawach, odpowiednie reagowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa oraz wypełnianie zobowiązań międzynarodowych dotyczących 
zaopatrzenia rynku w paliwa i gaz ziemny. W tym celu, Minister Gospodarki wydał 
rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu 
surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych 
oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej13, 
rozporządzenie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania 
ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw14 oraz rozporządzenie z dnia  
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
gazowego15, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie tego 
sytemu, budowę i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci.  

W okresie objętym kontrolą Minister Energii/Gospodarki monitorował i nadzorował 
system zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw poprzez: 
• analizy przeprowadzane przez DRO w odniesieniu do miesięcznych oraz 

półrocznych sprawozdań Prezesa ARM o stanie zapasów interwencyjnych 
i zapasów handlowych, ich strukturze oraz miejscach magazynowania, 
składanych na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o zapasach, 

• nadzór nad systemem zapasów agencyjnych w postaci uzgadniania planów 
finansowych Funduszu Zapasów Agencyjnych16 i analizy kwartalnych raportów 
z realizacji planów finansowych i rzeczowych FZA, na podstawie art. 28d ust. 3 
i 28e ustawy o zapasach, 

• gromadzenie kwartalnych informacji o kosztach tworzenia i utrzymywania 
zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, składanych przez 
zobowiązanych przedsiębiorców w trybie art. 22 ust. 2 ustawy o zapasach; na 
podstawie danych przekazywanych przez przedsiębiorców i ARM, sporządzano 

                                                      
8  Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm., dalej: Prawo energetyczne. 
9  Dz. U. UE L. 295 z 2010 r., s. 1, które ma bezpośrednie zastosowanie; dalej rozporządzenie 994/2010. 
10   Dalej także: MAE. Organizacja ta wypracowała i koordynuje system środków tworzących kolektywny mechanizm 

reagowania kryzysowego. Polska jest członkiem MAE od 25 września 2008 r. 
11  Dalej także: DRO. 
12  Zarządzenie Ministra Energii z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii 

(podobnie w regulaminach organizacyjnych MG).  
13  Dz. U. poz. 1806. 
14  Dz. U. poz. 1018, poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81, poz. 549). 
15  Dz. U. z 2014 r. poz. 1059. 
16  Dalej także: FZA lub Fundusz. 
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dla Ministra Energii kwartalne Informacje dotyczące kosztów tworzenia 
i utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz zapasów agencyjnych ropy 
naftowej i paliw, 

• nadzór nad systemem zapasów interwencyjnych w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej, w tym analizę procedur opracowywanych przez 
przedsiębiorców na wypadek wystąpienia zakłóceń w przywozie ropy naftowej 
lub paliw lub wystąpienia awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub 
magazynowym ropy naftowej lub paliw.  

Informacje dotyczące cen produktów naftowych, wielkości wydobycia krajowego 
ropy naftowej i gazu ziemnego, importu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw 
ciekłych pozyskiwane były w oparciu o dane przekazywane przez Agencję Rynku 
Energii S.A.17, która na podstawie corocznych umów zawartych z Ministrem 
Energii/Gospodarki gromadzi dane statystyczne od przedsiębiorstw sektora 
naftowego i gazowego. Przedsiębiorstwa sektora naftowego, na podstawie art. 30 
pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej18, zgodnie 
z programem badań statystycznych na dany rok, miały obowiązek wypełniania 
formularzy statystycznych. ARE, na podstawie zawartych umów przekazuje loginy 
i hasła do systemu statystycznego ARES, które umożliwiają wyznaczonym 
pracownikom ME dostęp do formularzy statystycznych (dane jednostkowe) 
wypełnianych przez przedsiębiorców. Dane pozyskiwane są na potrzeby 
przygotowywanego w ME miesięcznego raportu Monitorowanie bezpieczeństwa 
zaopatrzenia rynku w paliwa oraz do bieżących analiz i materiałów 
przygotowywanych na potrzeby DRO oraz członków Kierownictwa ME. 

Na badania statystyczne 1.44.03 Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie 
paliw i energii, 1.44.11 Paliwa ciekłe i gazowe, sprawozdawczość kryzysową 
w zakresie rynku paliw ciekłych i inne czynności objęte zamówieniami - 
przeznaczono, na podstawie umów zawartych z ARE: przez Ministra Gospodarki19 
w 2015 r. łącznie kwotę 2 424,0 tys. zł, a przez Ministra Energii20 w 2016 r. – 
2 539,8 tys. zł.  

Miesięczne informacje na temat monitorowania bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku 
w paliwa obejmowały: import ropy naftowej; dane dotyczące notowań ropy naftowej 
na głównych światowych giełdach surowcowych w USA i Wielkiej Brytanii; 
charakterystykę sytuacji na światowych rynkach; produkcję, zużycie krajowe, import 
oraz eksport paliw; informację na temat detalicznych cen paliw (dane tygodniowe 
i miesięczne) w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 
wysokość podatków i opłat w cenie paliw; poziom wykorzystania infrastruktury 
naftowej i paliwowej oraz sytuację na krajowym rynku paliw.  

Na podstawie miesięcznych i półrocznych sprawozdań ARM o stanie i strukturze 
zapasów interwencyjnych i handlowych ropy naftowej i paliw, Minister 
Energii/Gospodarki dysponował stosownymi informacjami. Zapasy interwencyjne 
ropy naftowej i paliw ciekłych w przeliczeniu na ekwiwalent ropy naftowej na dzień 
31 marca 2016 r. wyniosły 6 677 tys. ton i były wyższe o 98 tys. ton od stanu 
na 31 grudnia 2014 r. (6 579 tys. ton). W tym czasie nastąpił wzrost utrzymywanych 
zapasów agencyjnych z 1 412 tys. ton do 1 645 tys. ton i jednocześnie spadek 
zapasów obowiązkowych przedsiębiorców z 5 174 tys. ton do poziomu 5 032 tys. 
ton. Poziom zapasów interwencyjnych na dzień 31 marca 2016 r. wyniósł 104 dni 
importu netto ropy naftowej i produktów naftowych (na 31 grudnia 2014 r. – 105 dni) 
wobec 90 dni wymaganych art. 3 ust. 3 ustawy o zapasach. Zapasy handlowe 
                                                      
17  Dalej także: ARE. 
18  Dz. U. z 2012 r. poz. 591, ze zm. 
19  Umowy nr IV/217/P/15095/4300/15/DRO i nr IV/218/P/15095/4300/15/DRO z dnia 27 maja 2015 r. 
20  Umowy nr 54/II/P/15095/4300/16/DRO i nr 55/II//P/15095/4300/16/DRO z dnia 10 czerwca 2016 r. 



 

6 

na 31 marca 2016 r. w ilości 1 714 tys. ton zabezpieczały dodatkowo 27 dni 
(na 31 grudnia 2014 r. ilość 1 087 tys. ton zabezpieczała 17 dni).   

Na podstawie kwartalnych informacji od producentów i handlowców tworzących 
i utrzymujących zapasy obowiązkowe Minister Energii/Gospodarki posiadał wiedzę 
o kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz zapasów 
agencyjnych ropy naftowej lub paliw.  

Ministerstwo Gospodarki/Energii analizowało opracowane przez przedsiębiorców 
procedury postępowania (potwierdzenia ich aktualności) do zastosowania 
w przypadku wystąpienia zakłóceń w przywozie ropy naftowej lub paliw oraz 
wystąpienia awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym ropy 
naftowej lub paliw. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zapasach, obowiązek 
opracowania i aktualizacji tych procedur należał do handlowców, którzy w 
poprzednim roku kalendarzowym przywieźli powyżej 100 tys. ton ropy naftowej lub 
paliw, producentów, przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania lub 
przesyłu zapasów interwencyjnych oraz przedsiębiorców, którym zlecono tworzenie 
i utrzymywanie zapasów interwencyjnych. Listę 31 podmiotów uznanych za 
zobowiązane do posiadania procedur i ich przedłożenia, ustalono na podstawie 
danych ARM zawartych w rejestrze systemu zapasów interwencyjnych. Ministerstwo 
przypomniało zobowiązanym podmiotom o ich obowiązku w piśmie z dnia 8 lipca 
2015 r. Procedury nie przekazała jedna ze spółek, z powodu nieprowadzenia 
działalności związanej z przywozem paliw do Polski od końca 2014 r.  

Wymagania w odniesieniu do zawartości powyższych procedur zostały określone 
w art. 31 ust. 2 ustawy o zapasach. Na tej podstawie Ministerstwo Gospodarki 
opracowało wytyczne dla przedsiębiorców zobowiązanych do opracowania tych 
procedur w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na rynku naftowym lub 
paliwowym w Polsce, określające podstawowy zakres informacji.  

Na podstawie przedstawionych procedur stworzona została lista kontaktowa, 
ułatwiająca przekazywanie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami i administracją 
w sytuacji kryzysowej. Zadania przedsiębiorców ujęto w Podręczniku postępowania 
interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych na rynku naftowym i paliwowym 
w Polsce w rozdziale II pkt 5a pt. Zadania i obowiązki w fazie przeciwdziałania. 
Opracowanie Podręcznika w 2015 r. stanowiło realizację zobowiązań wynikających 
z członkostwa Polski w UE i MAE. 

(dowód: akta kontroli str. 569-627, 939-1082, 1202-1291, 1351-1413, 1443-1452) 

Minister Energii/Gospodarki, jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw 
gazu, w rozumieniu art. 3 ust. 3 rozporządzenia 994/2010, na podstawie art. 9 ust. 
1, w 2014 r. uaktualnił Ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem dostaw gazu 
ziemnego do Polski21. W opracowaniu tym scharakteryzowano sytuację na rynku 
gazu ziemnego oraz zidentyfikowano zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw 
w podziale na dwie grupy ryzyk (infrastrukturalne i polityczno-rynkowe).  

Na podstawie Oceny ryzyka, w 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki zostały 
opracowane aktualizacje Planu działań zapobiegawczych oraz Planu na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej. W planach tych przedstawiono scenariusze mające istotny 
wpływ na możliwość zapewnienia dostaw gazu ziemnego do odbiorców, działania 
zapobiegawcze, których realizacja ma się przyczynić do minimalizacji skutków 
opisanych zagrożeń oraz procedury postępowania i zasady obiegu informacji 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego.  

                                                      
21  Dalej ta: Ocena ryzyka. 
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W celu przeciwdziałania sytuacji kryzysowej w sektorze gazu ziemnego 
przedsiębiorstwa gazowe są zobowiązane do stosowania środków o charakterze 
rynkowym i nierynkowym. W pierwszym przypadku chodzi m.in. o zwiększenie 
elastyczności produkcji i importu, komercyjne składowanie gazu, dywersyfikację 
źródeł gazu i dróg dostawy gazu, odwrócenie przepływu, inwestycje 
infrastrukturalne. W drugim, gdy możliwości zaspokajania potrzeb odbiorców 
chronionych22 są niewystarczające, powinny zostać uruchomione zapasy 
obowiązkowe oraz wprowadzone ograniczenia w poborze gazu ziemnego. 

W Ministerstwie analizowano sprawozdania z realizacji działań wskazanych w 
Planie działań zapobiegawczych przekazywanych co kwartał przez podmioty 
zobowiązane oraz przez operatora systemu przesyłowego – w odniesieniu do 
przygotowań do sezonu zimowego. Analizy te zostały wykorzystane do opracowania 
odpowiednich informacji zbiorczych oraz sprawozdania Ministra Gospodarki 
z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych, stosownie do 
przepisów Prawa energetycznego. 

W 2015 r. zapasy obowiązkowe gazu ziemnego utrzymywało jedno 
przedsiębiorstwo – spółka PGNiG S.A. Minister Energii/Gospodarki monitorował 
system zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, wykorzystując informacje o 
wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zweryfikowane przez Prezesa 
URE oraz informacje o technicznych możliwościach dostarczania ich do systemu 
gazowego, a także o rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego i miejscu ich magazynowania. Przekazywanie tych 
informacji przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 
gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego wynikało z art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o zapasach.  

Bieżące monitorowanie pojemności magazynowych oraz alokacji zapasów 
obowiązkowych prowadzone było na postawie dziennych informacji otrzymywanych 
z Krajowej Dyspozycji Gazu. Ponadto Minister Energii/Gospodarki otrzymywał na 
podstawie art. 24 ust. 5c pkt. 1 ustawy o zapasach kwartalne informacje o wielkości 
zrealizowanego przywozu gazu ziemnego. Minister Energii/Gospodarki monitorował 
bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych z uwzględnieniem dywersyfikacji 
źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski23. Sporządzono sprawozdanie z 
wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za 2014 r. i – do 
dnia zakończenia kontroli – wersję roboczą za 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 56-131, 233-348, 559-630, 812-866, 1115-1172, 1292-
1346) 

Poza dotychczas ustanowionymi obowiązkami sprawozdawczymi producentów 
i handlowców oraz obowiązkiem Prezesa ARM polegającym na  przekazywaniu 
Prezesowi URE wykazu producentów i handlowców, w celu poprawy przepływu 
informacji pomiędzy instytucjami sprawującymi nadzór nad rynkiem naftowym i 
paliwowym: 
− wprowadzono jawność rejestru producentów i handlowców, który udostępniony 

jest na stronach BIP ARM; 

                                                      
22  Definicja odbiorcy chronionego obejmuje odbiorców w gospodarstwach domowych podłączonych do sieci dystrybucyjnej 

gazu ziemnego, podmioty świadczące podstawowe usługi socjalne oraz instalacje systemów ciepłowniczych 
dostarczających energię cieplną na rzecz ww. podmiotów.  

23  Stosownie do rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie  minimalnego poziomu 
dywersyfikacji  dostaw gazu z zagranicy (Dz. U.  Nr 95, poz. 1042). Rozporządzenie to, w związku ze zmianami ustawy 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw uchwalonymi 22 lipca 2016 r. (Dz.U. poz. 1165)  będzie zastąpione 
nowym aktem, gdyż  ustawodawca rozszerzył zakres delegacji poprzez upoważnienie do określenia w rozporządzeniu nie 
tylko poziomu dywersyfikacji dostaw, ale i sposobu jego ustalania. Ponadto została uzupełniona norma upoważniająca o 
fakultatywną możliwość wprowadzenia w rozporządzeniu wyłączeń od obowiązku dywersyfikacji. 
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− zobowiązano Prezesa ARM do informowania, zarówno naczelnika urzędu 
celnego właściwego dla producenta lub handlowca, jak i Prezesa URE - 
o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru; 

− zobowiązano organy administracji publicznej do udostępniania, na wniosek 
Prezesa ARM, danych zawartych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na 
podstawie odrębnych przepisów; 

− wprowadzono obowiązek zasięgnięcia opinii Prezesa ARM w prowadzonych 
przez Prezesa URE sprawach o udzielnie lub cofnięcie koncesji na wytwarzanie 
paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych lub obrót nimi z zagranicą. 

 (dowód: akta kontroli str. 569, 576-577) 

W przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku paliwowym oraz gazowym ocena ich 
wpływu oraz wypracowanie decyzji dotyczącej niezbędnych działań interwencyjnych 
może być dokonywana na forum Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej 
i zaopatrzenia rynku w paliwa płynne24. Utworzenie Międzyresortowego Zespołu 
było związane z członkostwem Polski w MAE.  

Jako stałych członków Zespołu przewidziano przedstawicieli Ministerstwa 
Gospodarki, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Administracji i Cyfryzacji, 
Ministra Skarbu Państwa, Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Spraw 
Wewnętrznych, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Agencji Rezerw 
Materiałowych, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których zakres obowiązków pozwala 
na merytoryczne wsparcie Ministra Gospodarki przy podejmowaniu decyzji. 
Dopuszczono również udział w pracach Międzyresortowego Zespołu innych osób, 
których wiedza i doświadczenie mogły być przydatne do wykonywania zadań 
Zespołu. 

Do 30 czerwca 2016 r. Międzyresortowy Zespół obradował trzy razy (23 września 
2015 r., 24 lutego i 13 czerwca 2016 r.). Tematem pierwszego posiedzenia było 
przygotowanie do sezonu zimowego w sektorze gazu ziemnego, w tym system 
reagowania kryzysowego w oparciu o plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, 
monitoring realizacji działań zawartych w Planie działań zapobiegawczych, 
informacja operatora przesyłowego o przygotowaniu do sezonu zimowego oraz 
ocena sytuacji po kątem stabilności dostaw gazu ziemnego do odbiorców na 
terytorium Polski w sezonie zimowym 2015/16. Dwa kolejne posiedzenia dotyczyły 
projektu budowy gazociągu Nord Stream 2. Z wyjaśnień Dyrektora DRO25 wynika, 
że istnieje potrzeba spotkań Zespołu i prowadzone są prace nad ustanowieniem 
przy Ministrze Energii analogicznego organu doradczego, tj. Zespołu do spraw 
zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego. 

(dowód: akta kontroli str. 567-568, 580-582, 633-694, 744) 

W kontrolowanym okresie Minister Gospodarki/Energii nie znalazł przesłanek 
do wymierzania kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia przez przedsiębiorców 
obowiązków dotyczących: 
- nieprzekazania w terminie procedur postępowania, mających zastosowanie 

w przypadku wystąpienia zakłóceń w przywozie ropy naftowej lub paliw oraz 
wystąpienia awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym 
ropy naftowej lub paliw, potwierdzenia ich aktualności lub aktualizacji 
w ustawowym terminie (art. 63 ust. 1 pkt 6a ustawy o zapasach), 

                                                      
24  Zespół powołany zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MG poz. 10), jako organ 

pomocniczy Ministra Gospodarki przy realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz inicjowania 
i koordynowania działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia tego bezpieczeństw; dalej także: Międzyresortowy Zespół. 

25  Pismo z dnia 8 czerwca 2016 r., znak: DRO-IV-0911-1/16. 
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- nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie informacji o poniesionych kosztach 
tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw albo 
przedstawienia w tej informacji danych nieprawdziwych (art. 63 ust. 1 pkt 17 
ustawy o zapasach) oraz 

- nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, 
o wielkościach zrealizowanego przywozu gazu ziemnego albo przedstawienia 
nieprawdziwych dokumentów lub informacji (art. 63 ust. 1 pkt 19a ustawy 
o zapasach). 

(dowód: akta kontroli str. 570, 580) 

W kontrolowanym okresie MG/ME wywiązało się z obowiązków informacyjnych 
i sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
paliwowego. Przy pismach z 30 stycznia 2015 r. i 9 lutego 2016 r. Ministerstwo 
przekazało do Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej roczne Raporty dla 
Komisji Europejskiej na temat dostępności zapasów interwencyjnych ropy naftowej i 
paliw w Polsce. Obowiązek opracowania i przekazania do KE tych raportów wynika 
z art. 9 ust. 5 dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającej 
na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy 
naftowej i produktów ropopochodnych26 i art. 21e ust. 8 ustawy o zapasach.  

W dniu 21 sierpnia 2015 r. MG przekazało do Dyrekcji Generalnej ds. Energii KE 
sprawozdanie z wyników monitorowania dostaw paliw gazowych za 2014 r. Przy 
piśmie z 15 kwietnia 2016 r. przekazano dla KE zestawienie 118 przypadków 
odmowy udzielenia przez Prezesa URE koncesji w zakresie obrotu paliwami 
ciekłymi, gazowymi i energią elektryczną w 2015 r. 

Ponadto, dane gromadzone przez ARE w ramach statystyki publicznej są 
przekazywane także do MAE w związku z wynikającymi wobec ww. instytucji 
zobowiązaniami statystycznymi. Polska przekazuje w ramach statystyki 
międzynarodowej informacje m.in. o ilości, kierunkach i cenach importowanej ropy 
naftowej.  

(dowód: akta kontroli str. 56-131, 261-376, 500, 576, 763-866) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1. Przekazana do ME procedura postępowania w Polskim Koncernie Naftowym 
ORLEN S.A. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, nie spełnia 
jednego z ustawowych wymagań w zakresie jej zawartości, określonej w art. 31 ust. 
2 pkt 6 ustawy o zapasach. Procedura ta nie zawiera sposobu, trybu oraz 
zakładanego czasu zapewnienia integralności działania systemów magazynowych 
oraz przesyłowych. Dotychczas nie uzgodniono z PERN S.A. (świadczącym usługę 
przesyłania rurociągowego ropy i paliw ciekłych) sposobu korzystania z systemów 
przesyłowych, a działania Ministra Gospodarki zmierzające do takiego uzgodnienia 
nie były skuteczne. Procedura działań obowiązująca w PKN ORLEN została 
przekazana do MG w 2011 r. i w każdym następnym roku spółka potwierdzała jej 
aktualność. Procedura ta nie uległa zmianie także po wejściu w życie przepisów 
znowelizowanej ustawy o zapasach27, w tym zmienionego art. 31 ust. 2, który w 
pkt 6 wprowadza postulat zapewnienia integralności działania systemów 
magazynowych oraz przesyłowych. Celem tego zapisu jest zapewnienie, że zapasy 

                                                      
26  Dz. Urz. UE L 265 z 2009 r., s. 9, Dyrektywa ta została implementowana do ustawy o zapasach z dniem 22 lipca 2014 r. 

ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 900; dalej: ustawa o zmianie ustawy o zapasach). 

27  Zgodnie z art. 15 ustawy o zmianie ustawy o zapasach, termin na przekazanie Ministrowi procedury, o której mowa w art. 
31 ust. 1 ustawy o zapasach określono na  6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o zapasach (czyli 
od dnia 22 lipca 2014 r.).   

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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interwencyjne utrzymywane będą w magazynach, których parametry techniczne 
oraz parametry techniczne związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych 
i transportowych umożliwiają interwencyjne uwolnienie całości zapasów 
interwencyjnych, w tym wytłoczenie tych zapasów, w okresie 150 dni (od 1 stycznia 
2018 r.)  i w okresie 90 dni od (1 stycznia 2024 r.) - tzw. dostępność fizyczna 
zapasów ropy naftowej – art. 3 ust. 13 ustawy o zapasach28.  

We wrześniu 2014 r. Minister Gospodarki podjął próbę29 skłonienia spółek 
do uzgodnienia wspólnego stanowiska, we współpracy z Ministrem Skarbu Państwa, 
sprawującym wówczas nadzór właścicielski. W efekcie spółki zawarły umowę 
o poufności, przeprowadzono pierwszą próbę technologiczną infrastruktury 
i sprawdzono możliwości techniczne wytłaczania ropy z podziemnych magazynów, 
zaplanowano też kolejną próbę tłoczeń na październik 2014 r. W listopadzie 2014 r. 
spółki zawarły na czas określony do 17 kwietnia 2015 r. umowę o współpracy, która 
zakładała wspólne dążenie do kontynuacji rozpoczętych projektów o charakterze 
strategicznym oraz rozpoczęcie rozmów w sprawie nabycia przez PERN S.A. 
niektórych aktywów należących do PKN ORLEN. Pismem z 21 lipca 2015 r. 
skierowanym do Ministra Gospodarki, PKN ORLEN potwierdził aktualność 
procedury postępowania przekazanej w poprzednim okresie sprawozdawczym. 
Spółka poinformowała jednak o przekazaniu procedury do konsultacji z PERN S.A. 
oraz o braku możliwości jej uzgodnienia „ze względu na istniejące rozbieżności 
pomiędzy spółkami co do sposobu wykorzystania systemów przesyłowych, w tym 
możliwości wydawania na rynek z ich wykorzystaniem zapasów interwencyjnych z 
magazynów PKN ORLEN S.A.” Od sierpnia 2015 r. Ministerstwo nie otrzymało 
informacji na temat efektów rozmów między spółkami i realizowanej przez PKN 
ORLEN Strategii kawernowej30. Ze względu na utworzenie nowego ministerstwa i 
powołanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej31, przejęcie przez Pełnomocnika z dniem 17 marca 2016 r. nadzoru 
nad spółką PERN S.A.32 oraz zmiany zarządów obu spółek, powyższe rozmowy 
zostały wznowione w marcu 2016 r. i są kontynuowane.  

W ocenie NIK, działające z udziałem Skarbu Państwa spółki, jak i właściwe organy 
państwowe, mają obowiązek w swojej działalności uwzględniać zagrożenia 
pogorszenia warunków celem skutecznej interwencji w sytuacji kryzysowej 
na krajowym rynku paliwowym, a także w kontekście zobowiązań 
międzynarodowych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dostaw w skali całej 
Unii Europejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 585-586, 695-701, 718-724, 745-762, 1778) 

2. W zarządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2015 r. jako podstawę 
prawną powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej 
i zaopatrzenia rynku w paliwa płynne wskazano art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 
8sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów33. Do powołania zespołów międzyresortowych 
upoważniony jest Prezes Rady Ministrów stosownie do art. 7 ust. 4 pkt 4  ww. 

                                                      
28  Obecnie nie ma  żadnych wymogów w tym zakresie, ale jak wykazała kontrola dostępność  fizyczna kształtuje się obecnie 

poniżej 150 dni. 
29  Pismo z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: DRO-IV-0911/16. 
30  Z ustaleń kontrolnych w IKS Solino S.A. wynika, że jest to program inwestycyjny PKN ORLEN w IKS Solino S.A. 

realizowany od 2010 r. Brak porozumienia z PERN S.A. może doprowadzić do zwiększenia zakresu robót inwestycyjnych 
i wydatków z tym związanych oraz wydłużenia procesu inwestycyjnego, a w zakresie interwencyjnego wytłaczania paliw, 
może spowodować niedotrzymanie terminu ustawowego,  od którego zaistnieje obowiązek zapewnienia  dostępności 
fizycznej ropy naftowej w ustawowych okresach (okres 90 dni od 1 stycznia 2024 r.).  

31  Z dniem 27 listopada 2015 r. na mocy zmiany Prawa energetycznego, ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie 
ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1960). 

32  Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 266). 

33  Dz. U. z 2012 r., poz. 392.  
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ustawy. W trakcie uzgodnień projektu zarządzenia, wraz ze zmianą nazwy Zespołu 
na Międzyresortowy nie zmieniono podstawy prawnej i wynikającego z tej podstawy 
sposobu jego powołania. Według wyjaśnień Dyrektora DRO34, zaangażowanie 
zaproszonych przedstawicieli resortów innych niż ówczesne Ministerstwo 
Gospodarki miało polegać na służeniu radą z innych dziedzin w zakresie ich 
doświadczenia oraz miało przyczynić się do sprawnej wymiany informacji. W ocenie 
NIK, ranga ww. Zespołu z uwagi na rodzaj omawianych zagadnień i jego znaczenie 
dla organizacji międzynarodowych (odpowiednik Stałego Komitetu Antykryzysowego 
NESO w Polsce) wskazują na celowość rozważenia dotychczasowej formuły 
funkcjonowania Zespołu, w oparciu o prawidłową podstawę prawną. 

(dowód: akta kontroli str. 567-568, 580-582, 633-694) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Skuteczność systemu kontroli utrzymywania zapasów 
obowiązkowych paliw płynnych i gazu ziemnego 

Rynek paliw ciekłych 

System utrzymywania zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorców jest objęty 
rejestrem systemu zapasów interwencyjnych paliw ciekłych i gazu płynnego LPG 
prowadzonym przez Prezesa ARM35. Zawiera on dane producentów i handlowców, 
a także informacje dotyczące zapasów interwencyjnych i zapasów specjalnych36. 
Rejestr zawiera także szczegóły dotyczące ilości poszczególnych gatunków paliw 
oraz ropy naftowej utrzymywanych jako zapasy obowiązkowe, magazynowania 
zapasów (kto, gdzie i ile czego utrzymuje).  

Od początku 2015 r. rejestr zapasów obowiązkowych i handlowych paliw ciekłych 
i gazu płynnego LPG został rozszerzony o informacje dotyczące monitorowania 
wypełniania zobowiązań dotyczących wymaganej struktury zapasów. 

Ponadto Prezes ARM sporządza miesięczne i roczne sprawozdania o stanie 
zapasów interwencyjnych i zapasów handlowych, ich strukturze oraz miejscach 
magazynowania, a także kwartalne sprawozdania o kosztach związanych z 
tworzeniem i utrzymywaniem zapasów interwencyjnych, przygotowywane na 
podstawie weryfikacji danych przedkładanych co miesiąc przez przedsiębiorców 
zobowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw 
ciekłych. Weryfikacja tych danych ze strony Ministerstwa polegała na ustaleniu czy 
podmiot wpisany do rejestru faktycznie utworzył zapasy, następnie porównaniu 
danych historycznych z poprzednich kwartałów, dotyczących wysokości 
przedstawianych kosztów tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych (dane 
historyczne dostępne są w aplikacji internetowej koszty-zapasy utworzonej na 
potrzeby ujednolicenia i usprawnienia przedkładania informacji przez 
przedsiębiorców), ewentualnie w razie konieczności poprzez kontakt bezpośredni, e-
mailowy (w 2015 r. miało miejsce jedno takie zdarzenie) lub telefoniczny z danym 
przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy dokonują również korekt przedkładanych informacji 
po uzyskaniu ostatecznych danych za dany kwartał. W 2015 r. trzech 
przedsiębiorców przesłało korekty przedłożonej informacji o kosztach, również w 
I kwartale 2016 r. trzech przedsiębiorców dokonało korekt informacji o kosztach. 

                                                      
34  Pismo z dnia 8 czerwca 2016  r., znak: DRO-IV-0911-1/16. 
35  Stosownie do przepisów art. 13 i nast. ustawy o zapasach oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 

2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz. U. poz. 1814). 
36  Status zapasów specjalnych może nadać zapasom utrzymywanym w ramach zapasów agencyjnych Minister Energii, 

celem podwyższenia bezpieczeństwa paliwowego państwa. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Ponadto Ministerstwo posiada procedury zapewniające uzyskiwanie danych 
dotyczących zapasów agencyjnych paliw ciekłych tworzonych i utrzymywanych 
przez Prezesa ARM, w tym gazu LPG, oraz miejscach ich magazynowania37, 
zarówno co do ich wielkości jak i kosztów związanych z ich magazynowaniem. 
Informacje te Ministerstwo agreguje i przedstawia w kwartalnych raportach.  

Środki FZA przeznaczone na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych paliw 
ciekłych pochodzą głównie z opłat zapasowych uiszczanych przez producentów 
i handlowców ropy naftowej i paliw ciekłych38. Całkowity koszt utrzymywania 
zapasów agencyjnych w roku 2015 wyniósł 404 626 582 zł. Stan Funduszu na 
koniec 2015 r. wyniósł 564 865 000 zł, wartość ta przekraczała planowaną kwotę o 
347 119 000 zł. Środki te  miały być przeznaczone na  realizację zadań w latach 
następnych39.Na koniec I kwartału 2016 r.40 nadwyżka zwiększyła się do wysokości 
704 092 000 zł i przewyższała wartość planowaną o 544 280 280 zł. Sytuacja ta 
wynikała głównie ze spadku cen ropy i paliw na rynkach światowych i krajowym41 
oraz ze zmiany sposobu wymiany zapasów z formuły sprzedaż – kupno na formułę 
tzw. usługi stałej rotacji, zmniejszającej znacznie koszty tej operacji z zakładanych 
7 656 tys. zł do około 1 000 tys. zł (netto) w roku 2015.  

W projekcie planu finansowego na rok 2016 Agencja nie uwzględniła zniżki kosztów 
zakupu i rotacji paliw. Plan finansowy FZA na 2016 r. nie uwzględniał też zwyżki 
kosztów wynikającej ze zwiększenia średniego dziennego importu netto ekwiwalentu 
ropy naftowej do 8% (w planie 2%), w tym wzrostu produkcji i przywozu LPG o 4% 
(przy stałym imporcie LPG w planie). Było to podstawą dla ARM i Rady 
Konsultacyjnej do spraw Zapasów Interwencyjnych przy Prezesie ARM do 
zarekomendowania Ministrowi pozostawienia wysokości stawek opłaty zapasowej 
na obecnym poziomie. Jak szacowała ARM42, w związku z ostatnim etapem 
obniżania poziomu zapasów obowiązkowych, jaki będzie miał miejsce do 31 grudnia 
2017 r., zaangażowanie środków  finansowych pochodzących z opłat zapasowych 
z roku 2017 będzie wystarczające, nie mniej w systemie w dalszym ciągu 
pozostanie nadwyżka środków finansowych  w wysokości ok. 520 mln zł z lat 2015 
i 2016.  

Kierownictwo Ministerstwa podjęło decyzję, w dniu 17 czerwca 2016 r.43, w sprawie 
wykorzystania nadwyżki środków FZA, wskazując na konieczność podjęcia prac nad 
rozwiązaniem zmierzającym do przyspieszenia zakupów ropy naftowej i paliw na 
zapasy agencyjne przy częściowym zachowaniu środków na zbilansowanie FZA 
oraz kontynuacji wypełniania zobowiązania do fizycznego zwiększania zapasów 
agencyjnych finansowanych w oparciu o opłatę zapasową powyżej obecnego 30% 
progu44.  

                                                      
37  ARM nie posiada własnych magazynów i nie planuje budowy nowych magazynów na własne potrzeby ze względu na 

wystarczające istniejące pojemności magazynowe w kraju. 
38  Stawki opłaty zapasowej zgodnie z art. 21b ust. 10 ustawy o zapasach powinny być zależne od realnych kosztów 

tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych (z wyłączeniem gazu płynnego LPG) i od wysokości wpływów z opłaty 
zapasowej w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. 
w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej (Dz.U. poz. 1812) stawki opłaty zapasowej wynoszą: 43 zł za tonę 
ekwiwalentu ropy naftowej i 99 zł za tonę gazu płynnego LPG. 

39  Nadwyżka ta zgodnie z art. 20 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 
ze zm.) oraz zgodnie z art. 28c pkt 1 ustawy o zapasach, powinna być przeznaczona na realizację zadań w kolejnym 
roku. W trakcie roku budżetowego środki te były przekazywane w depozyt Ministra Finansów, w ramach konsolidacji 
finansów publicznych. 

40  Informacja o realizacji planu finansowego FZA za I kwartał 2016 r. z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
41  Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji do ustawy o zmianie ustawy o zapasach z 30 maja 2014 r. obliczenia  stawki 

opłaty zapasowej dokonywano na podstawie ceny ok. 100 USD/bbl ropy, natomiast w ostatnich miesiącach 2015 r. cena 
jednej baryłki tego surowca spadła poniżej 40 USD/bbl.  

42    Pismo ARM z dnia 2 marca 2016 r. znak: BPIzo-073-2-315/16 skierowane do  p. Elżbiety Piskorz Kierującej DRO w ME. 
43  Pismo Biura Ministra ME z dnia 28 czerwca 2016 r. znak: BM-III-0000-14-AW/16, z akceptacją  Ministra Energii 

Krzysztofa Tchórzewskiego. 
44  W związku z obniżeniem wielkości utrzymywanych przez przedsiębiorców zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 

paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) w 2015 r. o 10 % ( a do końca 2017 r. o 30 %).  
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(dowód: akta kontroli str. 1526-1561, 1564-1587) 

Rynek paliw gazowych 

W 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki, jak już wskazano wcześniej, zostały 
sporządzone dokumenty: Plan działań zapobiegawczych, oraz Plan na wypadek 
sytuacji nadzwyczajnej. Wśród działań zapobiegawczych wymieniono m.in. 
rozbudowę pojemności magazynowanych o ok. 1,5 mld m3 do 2021 r. oraz 
zwiększenie mocy odbioru instalacji magazynowych i przepustowości punktów 
wejścia z PMG do systemu przesyłowego.  

W analogicznych dokumentach z roku 201445 wskazano, że aktualnie polski system 
przesyłowy zorientowany jest jednokierunkowo na osi Wschód - Zachód, a gaz 
ziemny pochodzi od jednego dostawcy. Wskazano, że potrzebne jest w tej sytuacji 
istnienie kilku punktów wejścia do polskiego systemu gazowego na granicy 
wschodniej i podjęcie realnych działań dywersyfikacyjnych źródeł dostaw gazu. 
Przyjęty standard w zakresie dostaw gazu ziemnego, dla odbiorców należących do 
grupy odbiorców chronionych wynosi 859,68 mln m3 gazu w czasie 30 dni 
nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania. Standard w zakresie zdolności 
infrastruktury do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców w dniu 
nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz ziemny, występującego 
statystycznie raz na 20 lat wynosi 103,7%. Podjęcie przez Polskę w ostatnich latach 
realnych działań dywersyfikacyjnych składających się na budowę korytarza 
gazowego Północ-Południe46, w tym budowa terminala LNG w Świnoujściu 
i planowana dalsza jego rozbudowa, oznaczają realne zwiększenie bezpieczeństwa 
paliwowego w wymiarze regionalnym. 

W związku z tym, że w 2011 r. wprowadzono ustawę o zmianie ustawy 
o zapasach47, nastąpiły zmiany w zakresie tworzenia i utrzymywania 
obowiązkowych zapasów gazu ziemnego mające na celu zliberalizowanie rynku 
gazu i dywersyfikację źródeł dostaw gazu oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
paliwowego. Powyższą nowelą ustawy o zapasach m. in. zwiększony został 
maksymalny limit wielkości przywozu gazu ziemnego w ciągu roku kalendarzowego 
uprawniający do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów 
gazu z poziomu 50 mln m³ do poziomu 100 mln m³. Z tego obowiązku zwolnione 
zostały także przedsiębiorstwa posiadające promesę koncesji na obrót gazem 
ziemnym z zagranicą. Na podmiotach posiadających koncesję spoczywa obowiązek 
przedkładania Ministrowi kwartalnych informacji o wielkościach zrealizowanego 
przywozu gazu ziemnego, natomiast analogicznego obowiązku nie mają podmioty 
posiadające promesę koncesji, które nie podjęły jeszcze działalności gospodarczej. 

Według danych ME, obecnie 75 przedsiębiorców zostało zwolnionych na mocy 
decyzji Ministra48, z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 
ziemnego z tytułu przywozu z zagranicy celem dalszej odsprzedaży. W 2015 r. 

                                                      
45  Plan działań zapobiegawczych – Edycja II z 2014 r., s. 4.  
46  W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2014 r. poz. 1501 ze zm.). 
47  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach … oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 234, poz. 1392) wprowadziła z dniem 4 grudnia 2011 r. rozwiązania,  celem ułatwienia wchodzenia na polski rynek 
nowych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym 
z zagranicą i przywozu gazu ziemnego oraz funkcjonowania już działających na rynku przedsiębiorstw prowadzących 
taką działalność na niewielką skalę. Zmiana ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw uchwalona 22 
lipca 2016 r. przewiduje usunięcie możliwości uzyskania zwolnienia z tego obowiązku dla tzw. małych sprzedawców, a 
dotychczasowe decyzje w sprawie tych zwolnień  utracą moc z dniem 30 września 2017 r. (Dz.U. poz. 1165 - art. 35 ust. 
1). 

48  Decyzje wydawane na podstawie art. 24 ust. 5 i 5a ustawy o zapasach. Wszystkie przedsiębiorstwa alternatywne 
przywożące gaz w celu dalszej odsprzedaży, prowadzą głównie działalność w obszarach nieobsługiwanych przez 
PGNiG SA, tj. z wykorzystaniem wybudowanych przez siebie własnych sieci dystrybucyjnych, łączą działalność 
dystrybucyjną i obrotową lub też prowadzą działalność nie posiadając własnej sieci, realizując sprzedaż gazu ziemnego 
z wykorzystaniem zasady TPA (możliwości wyboru dostawcy gazu).  
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zwolnienie uzyskało 40 podmiotów, w tym 16 na podstawie promes koncesji na 
obrót gazem ziemnym z zagranicą. W 2016 r. odpowiednio 17 i siedmiu. Przywóz 
gazu ziemnego rozpoczęło 35 podmiotów. Żadne z przedsiębiorstw zwolnionych 
nadal nie jest zobowiązane do tworzenia zapasów gazu ziemnego, gdyż nie podjęły 
jeszcze działalności gospodarczej lub podjęły ale nie przekroczyły limitów 
uprawniających do takiego zwolnienia49.  

Spośród zbadanych 10 decyzji wydanych w roku 2015 w sprawie zwolnień 
przedsiębiorców posiadających promesę koncesji na obrót gazem ziemnym 
z zagranicą z obowiązku utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego 
(łącznie w roku 2015 wydano 16 decyzji o zwolnieniu), osiem podmiotów 
zwolnionych uzyskało koncesję wymaganą do podjęcia działalności gospodarczej 
w ww. zakresie, przy czym siedem z nich nie podjęło jeszcze koncesjonowanej 
działalności gospodarczej.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1590-1774) 

Kontrola przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w 
zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotów dokonujących przywozu 
gazu ziemnego, w zakresie wykonania obowiązków utrzymywania obowiązkowych 
zapasów gazu ziemnego, o których mowa w art. 24 ustawy o zapasach, oraz 
spełnienia warunków w zakresie ich magazynowania poza granicami kraju, 
określonych w art. 24a ustawy o zapasach - należy do kompetencji Prezesa URE. 
Minister Gospodarki podjął decyzję o monitorowaniu rynku - w odniesieniu do 
rozmiarów działalności wszystkich podmiotów działających w sektorze gazu 
ziemnego. Monitoring dotyczy wielkości przywozu gazu ziemnego oraz udziału 
w rynku podmiotów zwolnionych z obowiązku utrzymywania zapasów gazu 
ziemnego, wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą na podstawie koncesji jak i posiadających jedynie promesę 
takiej koncesji.  

Minister jest informowany o uzyskaniu koncesji na obrót gazem ziemnym 
z zagranicą przez Prezesa URE na zasadzie dobrej współpracy. Weryfikacja faktu 
uzyskania koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą przez Ministra następuje 
na etapie postępowania administracyjnego o udzielenie zwolnienia z obowiązku 
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, prowadzonego na 
podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o zapasach.  

Informacje dotyczące wielkości przywozu gazu ziemnego oraz udziału w rynku 
podmiotów zwolnionych z utrzymywania zapasów gazu ziemnego są weryfikowane 
na podstawie informacji ujawnionych w sprawozdaniu statystycznym z działalności 
przedsiębiorstw gazowniczych „GAZ-3”. Nie ma natomiast systemu gromadzenia 
i weryfikacji danych o kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów gazu ziemnego, 
gdyż obowiązek przedsiębiorcy dotyczy tylko wielkości utrzymywanych zapasów. 

(Dowód: akta kontroli str. 1484-1525) 

Kolejnym wyjątkiem od obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 
ziemnego było zwolnienie dużych odbiorców przemysłowych nabywających gaz dla 
własnych potrzeb50. W związku z tym zwolnieniem upowszechniło się zjawisko 

                                                      
49  Wg sprawozdawczości  kwartalnej co do wielkości zrealizowanego przywozu gazu ziemnego przedkładanej do ME przez 

przedsiębiorców posiadających koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą 
w tym obszarze. 

50  . Obowiązek utrzymywania zapasów utrzymano wyłącznie w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu 
ustawy – Prawo energetyczne, wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego 
dalszej odsprzedaży odbiorcom. Zmiana ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw uchwalona dnia 22 
lipca 2016 r. dotycząca art. 24 ust. 1 ustawy o zapasach  przewiduje usunięcie dotychczasowego uprzywilejowania 
poprzez nałożenie obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na przedsiębiorstwa energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, a także od dnia 1 października 
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sprzedaży gazu ziemnego z dostawą na granicy, zmniejszające wolumen zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego. Transakcje te odbywają się przed punktem wejścia 
do polskiego sytemu przesyłowego, a zatem nie podlegają prawu krajowemu 
w zakresie obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.  

W związku z możliwością przywozu gazu ziemnego bez obowiązku tworzenia 
zapasów obowiązkowych, Dyrektor DRO wskazał51, że w dniu 3 lutego 2016 r. 
przedstawiciele PGNiG SA i OSP Gas-System S.A., przedstawili ekspertom DRO 
wyniki przeprowadzonych przez nich analiz obowiązującego stanu prawnego 
w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego oraz niezbędnych dostosowań 
do rozporządzenia 994/2010 po jego rewizji.  

(Dowód: akta kontroli 1484-1495) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Zwolnienie z obowiązku utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, 
w formie decyzji administracyjnej, było regułą w odniesieniu do małych i średnich 
przedsiębiorców posiadających koncesję lub promesę koncesji na obrót gazem 
ziemnym z zagranicą, którzy uprawdopodobnili, że nie przekroczą obowiązującego 
limitu w zakresie wielkości przywozu (nie przekraczającego w ciągu roku 
kalendarzowego wielkości 100 mln m3), a także liczby odbiorców (nie większej niż 
100 tys.).  

Łącznie w roku 2015 wydano 40 takich decyzji. Zbadane przez NIK 10 decyzji 
wydanych na podstawie promes koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą, nie 
uwzględniały faktu, że do wniosku nie dołączono wymaganych kopii umów 
przedwstępnych sprzedaży gazu zawartych przez wnioskodawcę z dostawcą gazu. 
Ministerstwo nie wymagało dołączenia tych dokumentów, przyjmując, że nie jest to 
wymóg obowiązujący, w przypadku uprawdopodobnienia w inny sposób osiągnięcia 
limitu wielkości przywozu gazu ziemnego.  

Według wyjaśnień Dyrektora DRO52, wnioskodawca posiadający tylko promesę 
koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą w każdym momencie po otrzymaniu 
zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego może zmienić plany 
co do zamiaru podjęcia działalności gospodarczej w zakresie importu gazu 
ziemnego celem dalszej odsprzedaży odbiorcom i nie występować o koncesję.  
Ze szczegółowych wyjaśnień, z powołaniem się na wykładnię celowościową 
i systemową przepisu art. 24 ust. 5b ustawy o zapasach53 wynika ponadto, że 
Ministerstwo uważa za wystarczające spełnienie jedynie pierwszego z warunków 
przewidzianych w powołanym przepisie uprawniającego do zwolnienia z obowiązku 
utrzymywania zapasów, w zakresie: dołączenia do wniosku o zwolnienie 
oświadczenia o prognozowanej wielkości przywozu gazu ziemnego, a jednocześnie 
zasadne pominięcie drugiego warunku, w zakresie: dołączenia do wniosku kopii 
umów przedwstępnych sprzedaży gazu ziemnego, które wnioskodawca zawarł z 
dostawcą gazu ziemnego.  

(Dowód: akta kontroli 869-883, 1484-1495, 1686-1773) 

NIK nie podziela powyższego stanowiska, gdyż przywołany art. 24 ust. 5b ustawy 
o zapasach ma jednoznaczne brzmienie i powinien być stosowany ściśle. Wynika z 

                                                                                                                                       
2017 r.  na  inne podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego (Dz. U. poz. 1165 - art. 10 pkt 12 lit. a  oraz art. 36 ust. 
2). 

51  Pismo Dyrektora DRO z dnia 20 czerwca 2016 r. znak: DRO-IV-0911-1/16. 
52  Pismo z dnia 20 czerwca 2016 r. znak DRO-IV-0911-1/16.  
53  Przepis ten stanowi - Podmiot, o którym mowa w ust. 5a (art. 24), jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie 

zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oświadczenie o prognozowanej wielkości 
przywozu gazu ziemnego oraz kopie umów przedwstępnych sprzedaży gazu ziemnego, które zawarł z dostawcą gazu 
ziemnego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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niego, że warunkiem zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego, w przypadku podmiotów posiadających jedynie 
promesy koncesji na obrót gazem ziemnym (które nie dysponują danymi 
dotyczącymi przywozu gazu ziemnego za rok poprzedni, na podstawie których 
można stwierdzić spełnienie przesłanek dających możliwość ubiegania się 
o zwolnienie z przedmiotowego obowiązku) był wymóg udokumentowania 
prognozowanej wielkości przywozu w dwóch formach, które tylko stosowane łącznie 
stwarzały przesłanki do zwolnienia z obowiązku tworzenia obowiązkowych zapasów  
paliw.  

W ocenie NIK samo oświadczenie wnioskodawcy o prognozowanej wielkości 
przywozu faktycznie nie stanowi zobowiązania do podjęcia deklarowanej 
działalności gospodarczej, a jedynie uprawdopodobnienie wielkości zamierzonego 
przywozu. Niesłusznie uznano jednak, że dla uprawdopodobnienia deklarowanego 
limitu przywozu oświadczenie własne wnioskodawcy nie musi być potwierdzone 
dowodami w postaci kopii umów przedwstępnych sprzedaży gazu zawartych z 
dostawcą, mimo że tak stanowi powołany przepis ustawy o zapasach. Umowa 
przedwstępna sprzedaży zawarta z dostawcą gazu ma charakter zobowiązania do 
zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości, co jest adekwatnym 
udokumentowaniem zobowiązania do podjęcia zamierzonej działalności 
gospodarczej w deklarowanej wielkości, jako okoliczności istotnej dla udowodnienia, 
a nie tylko uprawdopodobnienia, zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą po uzyskaniu wymaganej koncesji 
na ten obrót. Takie udokumentowanie jest istotne, gdyż kopie umów 
przedwstępnych ujawniają także źródło dostaw z zagranicy, czyli dają możliwość 
oceny rzeczywistej dywersyfikacji źródeł gazu i dróg dostaw gazu, mającej 
zasadnicze znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. 

Odstępując od ww. wymogu, w sposób nieuprawniony wprowadzono uznaniowość 
przy podejmowaniu decyzji, mimo że wcześniej było to kwestionowane 
przez Komisję Europejską54. Jednocześnie stanowi to naruszenie przepisu art. 24 
ust. 5b ustawy o zapasach przez zastosowanie interpretacji rozszerzającej 
co do ustanowionych wymogów, mimo że przepis ten ma charakter wyjątku 
od obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu, i jako taki 
należy go interpretować ściśle, jednak z uwzględnieniem całego jego kontekstu. 
Inne rozumienie tego przepisu ustawowego prowadzi do wniosku, że część przepisu 
dotycząca obowiązku dołączenia kopii umów przedwstępnych sprzedaży gazu 
zawartych z dostawcą, pozostaje przepisem martwym.  

W ocenie NIK, nie można zgodzić się więc z wyjaśnieniami Dyrektora DRO, iż nie 
jest możliwe wskazanie przedkładania kopii umów przedwstępnych sprzedaży gazu 
zawartych z dostawcą jako obowiązkowego wymogu. W takim przypadku należałoby 
bowiem wykreślić z aktualnego brzmienia art. 24 ust. 5b ustawy o zapasach jako 
zbędny wymóg w zakresie zobowiązującym dołączenie do wniosku dokumentu w 
postaci kopii  umów przedwstępnych zawartych ze sprzedawcą. 

Opisana nieprawidłowość miała charakter systemowy, gdyż  stosowany w 2015 r. 
proces zarządzania realizacją zadań Ministerstwa pn. Wydawanie decyzji 
administracyjnych MG na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (KP-DRO-271), 
w opisie karty procesu nie zawiera wskazania na konieczność żądania przedłożenia 

                                                      
54  Jak to wynika ze szczegółowych wyjaśnień  Dyrektora DRO z dnia 20 czerwca 2016 r. znak: DRO-IV-0911-1/16 oraz 

z dnia 27 czerwca 2016 r. znak: DRO-IV-0911-1/16, a także z uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 16 września 2011 r. 
o zmianie ustawy o zapasach… (Dz. U. Nr 234, poz. 1392). 
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przez wnioskodawcę ubiegającego się o zwolnienie z obowiązku utrzymywania 
obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, posiadającego promesę koncesji na obrót 
gazem ziemnym, kopii przedwstępnych umów sprzedaży zawartych z dostawcą 
gazu ziemnego55. Tym samym decyzje administracyjne Ministra Gospodarki 
przygotowywane na podstawie tego procesu były obarczone błędem i naruszały 
ustawę o zapasach w omawianym zakresie.   

Powyższa nieprawidłowość, zdaniem NIK, wskazuje także na nieskuteczność 
systemu kontroli zarządczej i mechanizmów nadzoru w zakresie wynikającym 
ze stosowanego w 2015 r. procesu pn. Wydawanie decyzji administracyjnych MG 
na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (KP-DRO-271), bowiem nie był 
on dostosowany do wszystkich obowiązujących wymogów art. 24 ust. 5b ustawy 
o zapasach.  

(Dowód: akta kontroli 869-883, 1453-1483,1774-1777) 

Przedstawione wyżej działanie Ministerstwa nie sprzyjało eliminacji barier wejścia na 
polski rynek gazu ziemnego nowych podmiotów gospodarczych, gdyż faktycznie 
ponad połowa podmiotów, które otrzymały zwolnienie z obowiązku utrzymywania 
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego nie rozpoczęła jeszcze działalności w 
zakresie przywozu gazu. Oznacza to, że wprowadzone do czasu objętego kontrolą 
zmiany ustawowe były  nieefektywnie wykorzystywane do liberalizacji rynku gazu.   

1. W świetle obowiązujących dotychczas rozwiązań prawnych - żaden z organów 
państwa nie ma w zakresie swoich kompetencji uprawnień zarówno  do kontroli 
dostępności fizycznej zapasów paliw ciekłych, jak i możliwości sprawdzenia 
integralności infrastruktury magazynowej i związanych z tymi magazynami  
systemów przesyłowych i transportowych56. 

2. Oceniając pozytywnie uzyskane przez ARM oszczędności kosztów tworzenia 
i utrzymywania zapasów paliw ciekłych z tytułu wymiany zapasów oraz 
wynikające z tytułu spadku cen ropy naftowej, należy wziąć pod uwagę, że 
obowiązująca stawka opłaty zapasowej za tonę ekwiwalentu ropy naftowej 
ustalona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. bez jej 
obniżenia będzie nadal generować nadwyżkę finansową FZA.  
Nie negując wyznaczonego kierunku działań Ministerstwa, NIK stoi na 
stanowisku, że w przypadku przyśpieszenia gromadzenia zapasów paliw w 
stosunku do określonego w ustawie o zapasach harmonogramu i przejmowania 
obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów przez Agencję, wysokość stawki 
opłaty zapasowej powinna ulec obniżeniu, najpóźniej po zakończeniu 
powiększania zapasów przez ARM, gdyż składka ta będzie wówczas pokrywać 
tylko koszty utrzymywania, ubezpieczenia i ewentualnej rotacji zapasów. Na 
okoliczność zbyt wysokich stawek opłaty zapasowej zwracały uwagę różne 
organizacje sektora paliwowego już w czasie ich ustalania57, co dodatkowo 
powinno przemawiać za ich obniżeniem w najbliższym czasie. 

(Dowód: akta kontroli 735-743) 

3. NIK stwierdziła różne podejście ustawodawcy do sytuacji przedsiębiorców 
zobowiązanych do tworzenia i finansowania zapasów w przypadku paliw na 
podstawie art. 21b ust. 2 ustawy o zapasach, gdy podmiot wykonujący 

                                                      
55  Brak tego wymogu, na str. 21 i nast. karty procesu, w szczegółowym opisie analizy formalno-prawnej wniosku 

o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.  
56  Wskazany problem powinien ulec rozwiązaniu z dniem wejścia w życie zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw uchwalonej 22 lipca 2016 r. (Dz.U. poz. 1165), tj. z dniem 2 września 2016 r.  
57  Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie określenia wysokości stawek opłaty zapasowej. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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działalność gospodarczą jest handlowcem i jednocześnie producentem paliw 
(przywóz na własne potrzeby). Przedsiębiorca z mocy ustawy o zapasach jest 
zobowiązany do finansowania tworzenia i utrzymywania zapasów 
obowiązkowych paliw  jako handlowiec, a także jako producent paliw 
(dwukrotnie). W analogicznej sytuacji ale w odniesieniu do  rynku gazowego, 
przedsiębiorca na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o zapasach, tj. w przypadku 
przywozu gazu ziemnego z zagranicy poniżej limitu, lub przedsiębiorca 
przywożący gaz ziemny na potrzeby własnej produkcji na podstawie ustawy 
Prawo energetyczne, są zwolnieni z utrzymywania i finansowania zapasów  
obowiązkowych gazu ziemnego.   
W przedmiotowej sprawie w wyjaśnieniach Dyrektora DRO58 nie przedstawiono 
przekonującego uzasadnienia dla takiego rozróżnienia, w szczególności nie 
odniesiono się w ogóle do aspektu finansowego systemu obowiązkowych 
zapasów obu tych mediów, co było przedmiotem wątpliwości NIK59. 

(Dowód: akta kontroli 926-929, 1784-1814) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki, 
pomimo stwierdzonej nieprawidłowości. 

3.  Nadzór Ministra nad magazynowaniem zapasów 
interwencyjnych ropy naftowej i paliw oraz zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego. 

Jak wynika ze Sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw 
paliw gazowych w 2014 r., na koniec 2014 r. całkowita dostępna pojemność czynna 
podziemnych magazynów gazu ziemnego wysokometanowego, wynosiła 2,685 mld 
m3 (co odpowiadało ok. 18% rocznego krajowego zużycia), taka sama pojemność 
magazynów była na koniec 2015 r., natomiast na koniec I kwartału 2016 r. 
pojemność tych magazynów wzrosła do 2,815 mld m3. Ponadto w tym samym 
okresie pojemność czynna magazynów gazu ziemnego zaazotowanego nie 
zmieniała się i wynosiła 0,230 mld m3. W okresie objętym kontrolą zapasy 
obowiązkowe utrzymywała PGNiG S.A., od 1 października 2014 r. do 30 września 
2015 r. w ilości 836,21 mln m3, na koniec I kwartału 2016 r. było to 1 049 mln m3, 

ilość ta odpowiadała co najmniej 30 dniom średniego dziennego przywozu, a więc 
była zgodna z wymogami ustawy o zapasach60. 

(dowód: akta kontroli str. 69, 116-117, 233-251, 423-436, 502-505) 

W okresie objętym kontrolą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o., w ramach 
planu działań zwiększających poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w gaz 
ziemny, co kwartał przesyłał informacje do Ministerstwa o maksymalnych 
zdolnościach magazynowych oraz o ich rozbudowie. 

(dowód: akta kontroli str. 252-260) 

W 2015 r. magazyny dostosowane do przechowywania ropy naftowej były 
wykorzystywane średnio w 79,8%, natomiast dostosowane do przechowywania 
paliw były wykorzystywane średnio w 59,6%. Ze sprawozdań ARM, przesyłanych 
co miesiąc do MG/ME wynika, że na 30 czerwca 2015 r. zapasy interwencyjne 
zapewniały zabezpieczenie zapotrzebowania na ropę naftową i paliwa na 99 dni 

                                                      
58  Pismo z dnia 5 lipca 2016 . znak: DRO-IV-0911/16. 
59  Zmiana ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw uchwalona dnia 22 lipca 2016 r. doprecyzowuje zasady 

obliczania opłaty zapasowej przez producentów będących jednocześnie handlowcami, w przypadku wykorzystania 
sprowadzonego przez nich paliwa do dokonywanej przez nich produkcji paliw (Dz. U. poz. 1165 – m. in. do art. 21b 
ustawy o zapasach  dodano ust. 2a), która wejdzie w życie z dniem 2 września 2016 r., co wyeliminuje to rozróżnienie. 

60  Art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o zapasach. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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przy uznawanym za bezpieczny61 okresie 90 dni, na koniec grudnia 2015 r. 
zabezpieczenie to wynosiło 104 dni, a na koniec lutego 2016 r. 101 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 132-197, 377-422) 

Jak wynika z ustaleń kontroli NIK w IKS Solino S.A., aby wypełniony został w 
terminie od 1 stycznia 2018 r wymóg wytłoczenia (uwolnienia) zapasów 
interwencyjnych ropy naftowej, w przypadku magazynowania bezzbiornikowego 
(kawernowego) - w ciągu 150 dni (od 1 stycznia 2024 r. w ciągu 90 dni) niezbędna 
jest ścisła współpraca pomiędzy trzema podmiotami: 
− IKS Solino S.A w części dotyczącej rozbudowy potencjału  surowcowego, 

tj. pozyskiwania solanki oraz budowy i modernizacji ujęć wodnych i linii 
przesyłowych wody i solanki, 

− PKN ORLEN62  w części dotyczącej zwiększenia zdolności rurociągów 
przesyłowych ropy naftowej i paliw,  

− PERN S.A. w części dotyczącej wydania zgody na dodatkowe przyłączenie 
infrastruktury przesyłowej do magazynu kawernowego kopalni „Góra” 63. 

Zdolność operacyjna podziemnych magazynów kopalni Góra, uzależniona jest m.in. 
od możliwości dodatkowego połączenia sieci przesyłowych łączących kopalnię 
z infrastrukturą przesyłową (tj. rurociągiem Przyjaźń), będącego w gestii PERN S.A. 
oraz wybudowania dodatkowego rurociągu solankowego łączącego kopalnie soli 
w Mogilnie i Górze64. Trwające od prawie trzech lat negocjacje pomiędzy PKN 
ORLEN i PERN S.A. nie przyniosły jak dotychczas oczekiwanych rezultatów. 
Z informacji uzyskanych przez ME od PKN ORLEN wynika, że IKS Solino S.A. 
realizuje program inwestycyjny Strategia kawernowa o wartości 230 mln zł, 
zaawansowany w 65%, który spowoduje zwiększenie możliwości uwalniania 
zapasów interwencyjnych do wielkości wymaganej w ustawie o zapasach 
od 1 stycznia 2018 r.65 

(dowód: akta kontroli str. 695-734, 926-929) 

W okresie od początku 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Komisja Europejska nie 
dokonywała w Polsce kontroli utrzymywania zapasów interwencyjnych ropy naftowej 
i paliw. W lipcu 2015 r. Polska, jako członek MAE, została poddana Przeglądowi 
Systemu Gotowości Kryzysowej (Emergency Response Review), który dotyczył ropy 
naftowej, gazu ziemnego oraz elektroenergetyki. Przegląd został przeprowadzony 
przez zespół, w skład którego weszli pracownicy Sekretariatu MAE, KE oraz 
przedstawiciele kilku państw członkowskich MAE. W ramach przeglądu odbyły się 
spotkania m.in. z ARM oraz kluczowymi spółkami sektora naftowego. W wyniku 
przeglądu niezależni eksperci dokonali pozytywnej oceny systemu zapasów 
interwencyjnych ropy naftowej i paliw w Polsce, formułując jednocześnie szereg 
zaleceń.  

Sposób realizacji przez Ministerstwo wybranych dwóch rekomendacji dotyczących 
ropy naftowej, tj.: 
1. Przeprowadzenie ćwiczeń związanych ze współpracą z wszystkimi udziałowcami 

w celu zbadania procedur z Podręcznika postępowania interwencyjnego 
w sytuacjach kryzysowych na rynku naftowym i paliwowym w Polsce. 

                                                      
61  Art. 3 ust. 3 ustawy o zapasach. 
62  Której spółką podległą jest IKS Solino S.A. 
63  Stanowiącej część IKS Solino S.A. 
64  Ostatnia zmiana ustawy Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw uchwalona dnia 22 lipca 2016 r. przewiduje 

wprowadzenie konieczności uzyskania zgody ministra właściwego do spraw energii w przypadku planowanej budowy lub 
rozbiórki gazociągu przesyłowego (Dz.U. poz. 1165 – art. 4). Wprowadza też  uprawnienia dla Prezesa Agencji Rezerw 
Materiałowych oraz Ministra Energii i Pełnomocnika Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 
dotyczące przeprowadzenia kontroli dostępności fizycznej zapasów interwencyjnych (dodane art. 29d-29g w ustawie 
o zapasach). 

65  Pismo Dyrektora DRO z dnia 5 lipca 2016 r., znak: DRO-IV-0911/16.  
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2. Ustanowienie regularnego programu i harmonogramu ćwiczeń w oparciu o różne 
scenariusze zakłóceń przy zaangażowaniu przedstawicieli przemysłu, 
administracji regionalnych, organów ścigania i organizacji zarządzania 
kryzysowego w przypadku ropy naftowej, 

przedstawiał się następująco: 
• Procedury uruchamiania instrumentów interwencji na rynku paliwowym 

określone w ustawie o zapasach oraz ujęte w Podręczniku postępowania 
interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych na rynku naftowym i paliwowym 
w Polsce były częściowo przetestowane w ramach udziału ME 
w Emergency Response Exercise 8 – w teście regularnie organizowanym 
przez Sekretariat MAE. W ramach testu przeprowadzonego w lutym 2016 r.  
sprawdzane były kontakty z kluczowymi przedsiębiorstwami rynku 
paliwowego dla oceny potencjalnych skutków scenariusza kryzysowego 
oraz oceny potrzeby podjęcia działań kolektywnych i określenia wkładu 
Polski w kolektywne uwolnienie zapasów. Ze strony Polski, w teście 
uczestniczyła ARE. Agencja ta w imieniu ME przedkładała dane do MAE 
w oparciu o odpowiednie przepisy umowy zawartej pomiędzy ME i ARE, 
zobowiązujące Agencję do przygotowania statystyki kryzysowej w sytuacji 
zaistnienia faktycznego kryzysu na rynku naftowym lub uruchomienia przez 
MAE testu. Ponadto DRO przeprowadził w dniu 28 czerwca 2016 r. 
ćwiczenia reagowania kryzysowego na rynku ropy naftowej z udziałem PKN 
ORLEN S.A., Grupy LOTOS S.A., PERN S.A., OLPP Sp. z o.o. oraz ARM. 
Scenariusz ćwiczeń zakładał całkowite wstrzymanie dostaw ropy naftowej 
do Polski (brak dostaw rurociągiem „Przyjaźń” oraz unieruchomienie 
terminala naftowego w Gdańsku). Do czasu zakończenia kontroli NIK test 
był kontynuowany, m.in. w celu przeanalizowania decyzji dotyczących 
uwalniania zapasów w ww. przedsiębiorstwach rafineryjnych oraz zapasów 
ARM66.  

• Do 2020 r., DRO planuje przeprowadzenie pięciu różnych 
(uwzględniających zróżnicowane uwarunkowania rynkowe i elementy 
procedur, które będą podlegać testom), ćwiczeń w oparciu o odmienne 
hipotetyczne scenariusze kryzysowe.  

 (dowód: akta kontroli str. 546-547, 884-925, 1779-1783) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli oraz biorąc 
pod uwagę aktualnie wprowadzane zmiany ustawy Prawo energetyczne i ustawy 
o zapasach częściowo eliminujące stwierdzone w toku niniejszej kontroli 
nieprawidłowości i zgłoszone uwagi, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli67, wnosi o: 

1. Analizowanie efektywności działania ustawy o zapasach oraz Prawa 
energetycznego po nowelizacji uchwalonej 22 lipca 2016 r. w zakresie 
funkcjonowania systemu zapasów interwencyjnych. 

                                                      
66  Pismo Dyrektora DRO z dnia 8 lipca 2016 r., znak: DRO-IV-0911-1/16. 
67     Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 
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2. Rozważenie wprowadzenia rejestru handlowców i zapasów obowiązkowych gazu 
ziemnego na wzór rejestru systemu zapasów interwencyjnych,  

3. Podjęcie, w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej, skutecznych działań w celu uzgodnienia pomiędzy 
PKN ORLEN i PERN S.A. procedur postępowania w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej na rynku naftowym lub paliwowym, określających sposób, 
tryb oraz zakładany czas zapewnienia integralności działania magazynu „Góra” 
w IKS Solino S.A. i związanych z nim systemów przesyłowych i transportowych; 

4. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów nadzoru w zakresie wydawania 
decyzji administracyjnych związanych z obowiązkiem tworzenia i utrzymywania 
zapasów obowiązkowych paliw ciekłych i gazu ziemnego. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia       sierpnia  2016 r. 

  
  

 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Kutyła 
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