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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 

Kontroler Marzena Antoniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/12/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od dnia 2 czerwca 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 7) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działania Prezesa URE2 związane 
z zarządzaniem zapasami obowiązkowymi gazu ziemnego.  

Prezes URE dysponował wiedzą umożliwiającą prawidłowe udzielanie koncesji 
i monitorowanie krajowego rynku paliw ciekłych i gazu. Był również informowany 
przez ministra właściwego do spraw energii3 o zwolnieniach przedsiębiorstw 
z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Posiadał 
ponadto informacje o działaniach przedsiębiorstw energetycznych podejmowanych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa, w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego, przekazywane przez przedsiębiorstwa 
energetyczne zgodnie z 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 
naftowym4. 

Do Prezesa URE wpływały informacje wskazujące na przypadki prowadzenia 
działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji w zakresie wytwarzania i obrotu 
paliwami ciekłymi.  

Prezes URE nakładał kary pieniężne na przedsiębiorców z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej bez koncesji w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami 
ciekłymi – na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne5 oraz z tytułu niedopełnienia obowiązków 
przedstawienia określonych informacji na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 6 ustawy 
o zapasach. 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. 
2  Prezes URE realizował obowiązki w zakresie objętym kontrolą NIK przy pomocy Departamentu Rynków 

Paliw Gazowych i Ciekłych (dalej: DRG), Departamentu Strategii i Komunikacji Społecznej (dalej: DSK) 
oraz oddziałów terenowych. 

3  Poprzednio przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 
4   Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 ze zm. Dalej: ustawa o zapasach. 
5  Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. Dalej: uPe. 
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Prezes URE dokonywał weryfikacji danych o wielkości zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego, ustalonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej 
odsprzedaży odbiorcom, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach. 

Prezes URE korzystał z dyspozycji art. 28 ust. 1 uPe, żądając od przedsiębiorstw 
energetycznych przedstawiania mu informacji dotyczących wykonywanej 
działalności gospodarczej.  

Prezes URE korzystał z uprawnień do prowadzenia kontroli przedsiębiorstw 
energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu 
ziemnego w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom – w zakresie wykonywania 
obowiązków, o których mowa w art. 24 ustawy o zapasach, tj. tworzenia 
i utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Spełnianie przez instalacje magazynowe obowiązujących 
na terenie RP wymagań w zakresie utrzymania i uwalniania 
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

Prezes URE zwracał się6 w lutym 2015 r. do Operatora Systemu Magazynowania 
Sp. z o.o. (dalej: OSM)7 oraz do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA 
(dalej: PGNiG)8, właściciela instalacji magazynowych (dalej: IM), w których OSM 
wykonuje koncesjonowaną działalność gospodarczą z zakresu magazynowania 
paliw gazowych (dalej: MPG)9 – o wyjaśnienia dotyczące możliwości spełnienia 
wymogu dostarczenia w okresie nie dłuższym niż 40 dni gazu ziemnego, 
zgromadzonego jako zapas obowiązkowy, w wielkości odpowiadającej co najmniej 
30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu.  

Wyżej wymienione spółki przekazały Prezesowi URE10 dokumenty potwierdzające 
techniczną możliwość dostarczenia zapasu obowiązkowego gazu ziemnego do 
systemu gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni i przedłożyły zestawienia 
długoterminowych umów o świadczenie usług magazynowania gazu ziemnego11, 
zawartych pomiędzy PGNiG a OSM wg stanu na dzień 30 września 2014 r. dla IM, 
w których utrzymywany był zapas obowiązkowy. 

W związku z tym, że znaczna część zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 
utrzymywana była w ramach umów świadczonych przez OSM na zasadach 

                                                      
6  Zgodnie z §18 ust. 2 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego URE (stanowiącego załącznik do zarządzeń 

Prezesa URE: Nr 2/2015 z dnia 1 lutego 2015 r. i Nr 9/2015 z dnia 13 maja 2015 r.), do zadań 
Departamentu Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych należało przeprowadzanie kontroli w zakresie 
wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej lub operatora systemu przesyłowego obowiązków, o których 
mowa w art. 9c uPe – w zakresie działania Departamentu.  

7  Stosownie do art. 4e1 uPe OSM została wyznaczona operatorem systemu podziemnych magazynów gazu 
(dalej: PMG) na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r.  

8  Pozostałe przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu 
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom w 2015 r. dysponowały ważnymi zwolnieniami 
Ministra Gospodarki z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz prowadziły działalność 
w zakresie pozwalającym na utrzymanie warunków tego zwolnienia, tj. sprowadzającego się do 
nieprzekraczania rocznego limitu przywozu 100 mln m3 i liczby odbiorców nie większej niż 100 tys. - według 
„Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2015 r.” 

9  Według Decyzji Prezesa URE DRG-4723-1(3)/2014/19163/KL z dnia 29 maja 2014 r. Według Sprawozdania 
z działalności w 2015 r. Prezes URE nie udzielił innym podmiotom koncesji na magazynowanie paliw 
gazowych.  

10  W pismach znak HDW/W4/AG/000029 z dnia 18 lutego 2015 r. i znak Z/TP/3/15 z dnia 20 lutego 2015 r. 
11  Najdłuższy okres obowiązywania do 2018 r. 
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przerywanych12, OSM wyjaśniła Prezesowi URE w lutym 2015 r.13, że odbiór części 
gazu zmagazynowanego w ramach usług przerywanych będzie możliwy po odbiorze 
zapasu obowiązkowego. 

Według wyjaśnień udzielonych NIK przez Dyrektora DRG14, przy aktualnym stanie 
pojemności magazynowej możliwe jest utrzymywanie i uwalnianie wymaganych 
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zgodnie z postanowieniami ustawy 
o zapasach. Dyrektor DRG15 stwierdził, że aby całość zapasów obowiązkowych była 
utrzymywana w sposób optymalny, tj. bez konieczności dodatkowego zwiększania 
energii złożowej poprzez utrzymywanie dodatkowych zapasów w warunkach 
przerywanych, wskazana jest dalsza rozbudowa pojemności magazynowych. 
Potrzeba opracowania dokumentu rządowego dedykowanego planowaniu i realizacji 
rozbudowy infrastruktury gazowej, z uwzględnieniem IM, wynika z „Planu działań 
dotyczących liberalizacji rynku gazu”, który został przekazany do zaopiniowania w 
marcu 2015 r. Prezesowi URE przez Ministra Gospodarki. Projekt zakładał 
przeprowadzenie do końca 2015 r. analizy możliwości zwiększenia 
konkurencyjności magazynowania gazu ziemnego i dalszej rozbudowy PMG, ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za inwestycje i eksploatację. Według 
informacji przekazanych Prezesowi URE przez PGNIG w sierpniu 2015 r. i w maju 
2016 r.16, PGNiG nie planuje dalszej rozbudowy PMG Wierzchowice ponad obecną 
pojemność czynną 1 200 mln m3, ani rozbudowy PMG Strachocina i budowy 
klastrów C i D KPMG Kosakowo. W ocenie PGNiG, w wyniku rozbudowy PMG 
Brzeźnica (której ukończenie przewidywane było na 30 czerwca 2016 r.) pojemność 
czynna magazynu wzrośnie do 100 mln m3, natomiast w wyniku budowy klastra A 
i klastra B KPMG Kosakowo pojemność czynna magazynu mogłaby wynieść ok. 
300 mln m3 w 2021 r., a w przypadku budowy klastrów C i D – 650 mln m3.  

Łączna pojemność magazynowa czynna siedmiu magazynów gazu17 wynosiła 
2 524,1 mln m3 na 1 stycznia 2015 r., 2 795,6 mln m3 na 31 grudnia 2015 r., a na 
31 marca 2016 r. – 2 928,7 mln m3, z tego: KPMG Mogilno – 594,7 mln m3, 
KPMG Kosakowo – 119,0 mln m3, PMG Husów – 500,0 mln m3, PMG Strachocina – 
360,0 mln m3, PMG Swarzów – 90,0 mln m3, PMG Brzeźnica – 65,0 mln m3, 
PMG Wierzchowice – 1 200,0 mln m3. Prezes URE nie przewidywał zmian 
w pojemności czynnej magazynów na koniec czerwca 2016 r. Łączna maksymalna 
moc zatłaczania wg stanu na 31 marca 2016 r. wyniosła 26,9 mln m3/dobę, a łączna 
maksymalna moc odbioru – 48,2 mln m3/dobę.  

W okresie styczeń 2015 r. – kwiecień 2016 r. Prezes URE nie otrzymał sygnałów, 
że instalacje magazynowe (dalej IM) nie spełniają warunków technicznych 
dotyczących uwalniania gazu, ani też powiadomień od operatora systemu 

                                                      
12  W ramach umowy na warunkach przerywanych OSM może przerwać lub ograniczyć w przypadkach i na 

czas wskazany w umowie o świadczenie usług magazynowania lub Regulaminie odbiór lub zatłaczanie 
paliwa gazowego z lub do IM. 

13  Pismo Z/TP/3/15 z 20 lutego 2015 r. 
14  Pismo z 19 maja 2016 r. 
15  W piśmie z dnia 28 czerwca 2016 r. 
16  Pisma znak OOh/HDW/W4/000097/2015 i znak HDW/W4/dk/000081/2016. 
17  PMG: „Husów”, „Wierzchowice”, „Mogilno”, „Swarzów”, „Brzeźnica”, „Strachocina”, „Kosakowo”. W 2015 r. 

OSM dokonał zgrupowania instalacji w grupy (GIM), w celu uelastycznienia i uproszczenia świadczenia 
usług magazynowych. Kawernowe Podziemne Magazyny Gazu, tj. KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo 
zgrupowano w GIM Kawerna, a magazyny złożowe (PMG: Husów, Swarzów, Brzeźnica, Starchocina) – 
w GIM Sanok. Usługi w PMG Wierzchowice nadal są świadczone oddzielnie. Zasady grupowania instalacji 
magazynowych związane były głównie z podobną charakterystyką ich pracy, podobnym składem 
zatłaczanego i odbieranego paliwa i pojemności buforowej. Świadczenie usług magazynowych w oparciu 
o te instalacje nastąpiło w dniu 1 lipca 2015 r., tj. w dniu wejścia w życie ustalonej przez OSM taryfy 
w zakresie magazynowania paliwa gazowego, zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją nr DRG-4212-
4(15)/2015/19163/III/KS z dnia 21 maja 2015 r.  
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przesyłowego gazowego – spółki OGP Gaz-System SA18 o przypadkach, o których 
mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o zapasach, tj. stwierdzeniu, że parametry techniczne 
IM nie zapewniają możliwości dostarczenia zapasów obowiązkowych gazu 
ziemnego do systemu gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni19. 

Rozliczenie usług MPG w jednostkach energii zostało wprowadzone przez OSM 
z dniem 1 sierpnia 2014 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf i 
rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi20.  

Według wyjaśnień Dyrektora DRG21, Prezes URE nie otrzymał dotychczas od OGP 
Gaz-System SA22, ani od OSM23 informacji świadczących o problemach 
dotyczących zatłoczenie paliwa gazowego w celu utworzenia zapasu 
obowiązkowego, o cieple spalania poniżej wartości po której wyliczone zostały 
przydzielone na ten cel zdolności magazynowe. Prezes URE zatwierdził Instrukcję 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, określającą kryteria bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemu przesyłowego, zdefiniowaną przez Operatora Systemu 
Przesyłowego (OSP).  

Wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ustaloną przez PGNiG na okres 
od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. na poziomie 
816,2 mln m3, tj. 9 129 168 MWh, została skorygowana przez Prezesa URE do 
wielkości 9 130 034 MWh decyzją z dnia 5 czerwca 2014 r. znak DRG-440-
5(6)/2014/KS, zgodnie z art. 25 ustawy o zapasach.  

Wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ustalona przez PGNiG na okres 
od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. na poziomie 
817,1 mln m3, tj. 8 919 229 MWh, odpowiadającym 30 dniom średniego dziennego 
przywozu gazu ziemnego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o zapasach, została zaakceptowana przez Prezesa URE, po weryfikacji decyzją z 
dnia 18 maja 2015 r. znak DRG-440-12(4)/2015/KS. Wskazaną wielkość zapasów 
potwierdza sprawozdanie OSM o działalności przedsiębiorstw gazowniczych GAZ-3 
za okres od początku roku do końca grudnia 2015 r. sporządzone w dniu 
20 stycznia 2016 r., które OSM przekazał do Agencji Rynku Energii SA.  

Wielkość zapasu obowiązkowego gazu ziemnego na sezon od 1 października 
2016 r. do 30 września 2017 r., ustalona przez PGNiG wynosi 8 505 638 MWh. 
Wielkość ta została zaakceptowana przez Prezesa URE, po weryfikacji, decyzją 
DRG-440-18(5)/2016/KGa/KS z dnia 12 maja 2016 r. 

Od dnia rozpoczęcia przez OSM działalności w zakresie MPG, tj. od 1 czerwca 
2012 r. zapasy obowiązkowe gazu ziemnego nie były uruchamiane24.  

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach, PGNiG 
przekazało do URE w maju 2015 r. i 2016 r. informacje o działaniach podjętych 
w okresach sprawozdawczych od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. 

                                                      
18  Na terenie RP działa jeden operator systemu przesyłowego gazowego (OSP) spółka OGP Gaz-System SA, 

wyznaczona, na podstawie art. 9h ust. 2 uPe, do dnia 31 grudnia 2030 r. decyzją Prezesa URE nr DRE-
4720-3(7)6154/2010/BT z dnia 13 października 2010 r. 

19  Wyjaśnienia Dyrektora Departamentu Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych (dalej: DRG) pismo z dnia 
19 maja 2016 r. i Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2015 r.  

20  Dz. U. poz. 820. 
21  W piśmie z dnia 28 czerwca 2016 r. 
22  Podmiotu odpowiedzialnego za weryfikację możliwości technicznych utrzymywania i uwalniania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego a także za zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych paliw 
wprowadzanych i pobieranych z systemu gazowego. 

23  Podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych paliw wprowadzanych 
i pobieranych z instalacji magazynowych. 

24  Według wyjaśnień Dyrektora DRG zawartych w piśmie z dnia 28 czerwca 2016 r. 
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i 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą (OGZ)25 oraz 
realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.  

W okresie styczeń 2015 r. – kwiecień 2016 r. zapasy obowiązkowe gazu ziemnego 
nie były utrzymywane poza terytorium RP. DRG nie posiada informacji 
o utrzymywaniu w Polsce zapasów gazu ziemnego na rzecz państw członkowskich 
Unii Europejskiej26.  

(dowód: akta kontroli str. 25-31, 72-78, 196, 212, 277-280, 301-329, 503-504, 509-
531, 1136-1138, 1717-1732, 1913-1922, 2267-2277, 2610-2637, 2652-2655, 2677-

2692, 2699-2702, 2713-2732, 2837-2937) 

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

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

2. Wymierzanie przez Prezesa URE kar pieniężnych z tytułu 
niedopełniania obowiązków określonych w art. 63 ust. 1 pkt 1-
3, 6, 11, 16, 19, 19b ustawy o zapasach 

W okresie styczeń 2015 r. – kwiecień 2016 r. nie wystąpiły przypadki wymierzania 
przez Prezesa URE kar pieniężnych z tytułu niedopełnienia obowiązków 
określonych w art. 63 ust. 1 pkt 1-3, 11, 16, 19 i 19b ustawy o zapasach.  

Nie wszczynano postępowań w sprawach dotyczących niedopełnienia obowiązków 
określonych w ww. przepisach, ponieważ, według wyjaśnień27 Dyrektora DRG28, w 
wyniku analizy dokumentów (sprawozdań, raportów, informacji) złożonych 
Prezesowi URE przez przedsiębiorstwa energetyczne, w tym na żądanie Prezesa 
URE – nie stwierdzano naruszeń w tych obszarach. Dyrektor DRG poinformował, że 
w tym samym okresie prowadzono w DRG łącznie 122 postępowania w zakresie 
wymierzania kar pieniężnych z tytułów określonych w uPe, w ustawie o zapasach 
oraz w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, natomiast w skali URE 
było prowadzonych 809 postępowań w zakresie wymierzania kar pieniężnych. 

Prezes URE wymierzył osiem kar pieniężnych na łączną kwotę 63,2 tys. zł z tytułu 
niedopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 6 ustawy 
o zapasach, tj. z powodu niewywiązania się przez osoby kierujące działalnością 
siedmiu przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedstawienia Prezesowi 
URE informacji o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa w zakresie OGZ oraz o realizacji obowiązku utrzymywania 

                                                      
25  Tj. o: kontraktacjach dostaw gazu ziemnego z importu, umowach zawartych z OSM, komercyjnym 

wykorzystaniu podziemnych magazynów gazu, dostawach gazu ze źródeł krajowych, posiadaniu procedur 
działania w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu przez PGNiG gazu ziemnego do systemu 
gazowego lub nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców PGNiG (określonych 
w art. 49 ust. 1 ustawy o zapasach) i o prowadzonym procesie uzgodnień z podmiotami zobowiązanymi za 
realizację, o działaniach PGNiG w zakresie rozbudowy i budowy nowych podziemnych magazynów gazu 
w celu zwiększenia pojemności magazynów gazu w Polsce. 

26  Według wyjaśnień Dyrektora DRG, zawartych w piśmie z dnia 28 czerwca 2016 r.  
27  Zawartych w piśmie z dnia 5 lipca 2016 r. 
28  Zgodnie z §18 ust. 2 pkt 45 Regulaminu organizacyjnego URE (stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 9 

Prezesa URE z dnia 13 maja 2015 r.), do zadań DRG należało prowadzenie postępowań w sprawie 
wymierzenia kar pieniężnych w zakresie działania DRG, w tym na podstawie art. 63 ust.1 pkt 1-3, 6, 16, 19 
i 19b ustawy o zapasach. Zgodnie z §23 ust. 2 pkt 1e Regulaminu organizacyjnego URE, do zadań 
oddziałów URE należało nakładanie kar pieniężnych w zakresie właściwości oddziału na podstawie art. 63 
ust. 1 pkt 11 ustawy o zapasach. 
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zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, wynikającego z art. 27 ust. 2 ustawy 
o zapasach29.  

Kary zostały nałożone decyzjami Prezesa URE30. Pięć kar na łączną kwotę 
39,9 tys. zł zostało zapłaconych w wyznaczonych terminach. Trzy kary na łączną 
kwotę 23,3 tys. zł nie zostały zapłacone, w związku z odwołaniami31 od decyzji 
Prezesa URE do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji 
i konsumentów (postępowania w toku).  

(dowód: akta kontroli str.4, 31, 48, 78, 95, 204-207, 281, 295-299, 328-451, 2610-
2611, 2638-2651, 2673-2677, 2691-2698, 2733-2819, 2839-2840, 2863-2875) 

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

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

3. Wypełnianie przez Prezesa URE obowiązków 
sprawozdawczych wobec ministra właściwego ds. energii 

Stosownie do art. 23 ust. 2c uPe32 Prezes URE przekazał Ministrowi Gospodarki 
w czerwcu 2015 r. raport „Warunki podejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu 
elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe”. 

W terminie określonym w art. 24 ust. 1 uPe33 Prezes URE przekazał Ministrowi 
Energii „Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2015 r.”, zawierające ocenę 
bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych.  

Sprawozdanie i raport zostały opublikowane na stronie internetowej URE34.  
 (dowód: akta kontroli str. 4, 64, 102-276, 498-499)  

Raport „Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz 
realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów 
rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na energię elektryczną i paliwa gazowe” - nie został sporządzony w zakresie, 
o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 20e uPe, tj. dotyczącym monitorowania 
funkcjonowania systemu gazowego, w tym warunków świadczenia usług MPG. 

                                                      
29  […]Informacja wyłączona przez NIK na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 
Wyłączenia dokonano ze względu na ochronę interesu podmiotu gospodarczego – tajemnica 
przedsiębiorstwa. 

30  […]Informacja wyłączona przez NIK na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 
Wyłączenia dokonano ze względu na ochronę interesu podmiotu gospodarczego – tajemnica 
przedsiębiorstwa. 

31  Na podstawie art. 30 ust. 2 uPe. 
32  Art. 23 ust. 2c uPe stanowi, że Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w art. 23 ust. 2a uPe, 

ministrowi właściwemu do spraw energii, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.  
33  Art. 24 ust. 1 uPe Stanowi, że Prezes URE składa ministrowi właściwemu do spraw energii corocznie, 

w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, sprawozdanie ze swojej działalności, w tym ocenę 
bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych.  

34 http://www.ure.gov.pl/pl/publikacje/raport-z-dzialalnosci/3989,Raport-z-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-z-
realizacji-planow-rozwoju-przez-ose.html,http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-
ogolne/aktualnosci/6529,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Prezesa-URE-w-2015-r-juz-w-sieci.html?search=272 
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Według wyjaśnień35 Dyrektor DSK, w raporcie nie uwzględniono zakresu 
merytorycznego wskazanego w art. 23 ust. 2 pkt 20 lit. e uPe ponieważ URE 
przyjęło założenie, że przedmiotem tego dokumentu są wyłącznie sprawy dotyczące 
energii elektrycznej. Dyrektor DSK poinformowała, że szczegółowe informacje 
dotyczące monitorowania funkcjonowania systemu gazowego, w tym warunków 
świadczenia usług MPG, zawarte są w corocznych sprawozdaniach z działalności 
Prezesa URE.  

NIK potwierdza, że szczegółowe informacje dotyczące monitorowania 
funkcjonowania zarówno systemu gazowego (w tym warunków świadczenia usług 
MPG) jak i elektroenergetycznego zawiera Sprawozdanie z działalności Prezesa 
URE w 2015 r. 

Na wniosek Prezesa URE36 Minister Gospodarki przedstawił opinię z dnia 
15 kwietnia 2015 r.37 w kwestii konieczności rozszerzenia raportu o zagadnienia 
dotyczące funkcjonowania systemu gazowego. Jednak w ocenie Dyrektora 
Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE38 nie była ona jednoznaczna.  

NIK przyjmując te argumenty, zwraca jednak uwagę, iż art. 23 ust. 2a uPe wskazuje 
wprost, że Prezes URE sporządza raport w zakresie, o którym mowa m.in. w art. 23 
ust. 2 pkt 20 uPe. Z tego zakresu nie został wyłączony pkt 20 lit. e, dotyczący 
monitorowania warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych.  

 (dowód: akta kontroli str.18, 65, 102-103, 214-276, 489-499) 

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

4. Wpływ wprowadzenia zabezpieczenia majątkowego 
na ograniczenie wydawania koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi z zagranicą 

Od dnia 22 lipca 2014 r. wykonywanie działalności koncesjonowanej w zakresie 
obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) związane 
jest z obowiązkiem złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego 
w wysokości 10 mln zł, w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać 
należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną z tytułów 
określonych w art. 38a ust. 1 uPe.  

W okresie styczeń 2015 r. – kwiecień 2016 r. Prezes URE udzielił 96 podmiotom 
koncesji OPZ, w tym 89 w 2015 r. 70 koncesji dotyczyło obrotu gazem płynnym 
LPG, który zgodnie z art. 38a ust. 1 uPe nie jest objęty obowiązkiem złożenia 
zabezpieczenia majątkowego. W okresie tym do złożenia zabezpieczenie 
majątkowego zobowiązanych było 26 podmiotów. Na udzielane koncesje w 22 
przypadkach złożyły one gwarancję bankową, a w dziewięciu przypadkach 
przedłożyły upoważnienia dla Prezesa URE do wyłącznego dysponowania środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej39. 

Na podstawie skontrolowanych przez NIK 58 wniosków o udzielenie koncesji OPZ, 
zarejestrowanych w URE w okresie styczeń 2015 r. – kwiecień 2016 r. stwierdzono, 

                                                      
35  Pismo z 6 czerwca 2016 r.  
36  W piśmie DPR-027-4(2)/2015/RS z 25 marca 2015 r. 
37  Pismo DRO-III-0212-3/2/15, DRO/682/15. 
38  Pismo Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów URE z dnia 23 kwietnia 2015 r. DPR-027-

4(3)/2015/RS będące odpowiedzią na pismo Dyrektora Departamentu Strategii i Komunikacji Społecznej 
URE DSK-077-1(3)/2015/Adę z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

39  W URE obowiązuje Instrukcja w sprawie sposobu postępowania w URE z dokumentami zabezpieczeń 
majątkowych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 8 Dyrektora Generalnego URE z dnia 20 listopada 2014 r. 
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że 31 wniosków dotyczyło obrotu gazem LPG z zagranicą i w tych przypadkach nie 
było wymagane zabezpieczenie majątkowe. Dla pozostałych 27 wniosków 
w 12 przypadkach zostało złożone zabezpieczenie majątkowe w toku postępowania. 
W 15 przypadkach nie złożono zabezpieczenia, w związku z czym koncesje nie 
zostały przyznane. Wobec niezłożenia zabezpieczenia, Prezes URE odmówił 
wszczęcia postępowania jednemu przedsiębiorcy, odmówił udzielenia koncesji 
dwóm przedsiębiorcom i umorzył jedno postępowanie. Cztery postępowania zostały 
zawieszone na wniosek strony, trzy postępowania są niezakończone, a cztery 
wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.   

W okresie styczeń 2015 r. - kwiecień 2016 r. Prezes URE odmówił 35 podmiotom 
udzielenia koncesji OPZ, w tym 26 z powodu niezłożenia zabezpieczenia 
majątkowego, ośmiu z powodu braku możliwości finansowych, a jednemu z innych 
przyczyn. 

Prezes URE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 33 ust. 5 uPe, przekazał 
za pośrednictwem Ministra Gospodarki, Dyrektorowi Generalnemu Dyrekcji 
Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej informację o przypadkach i przyczynach 
odmowy udzielenia koncesji w latach 2014 i 201540, w tym o odmowach na 
podstawie art. 38a uPe. 

Informacje o odmowach udzielenia koncesji były publikowane w Biuletynie URE, 
zgodnie z wymaganiami art. 31 ust. 3 uPe.41 

Jak wyjaśnił Dyrektor DRG URE42 w okresie styczeń 2015 r. – czerwiec 2016 r. URE 
prowadził jedno postępowanie, w którym zgodnie z art. 23 ust. 3a uPe, przed 
wydaniem decyzji w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami ciekłymi 
z zagranicą, zasięgało opinii Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz 
naczelnika właściwego urzędu celnego.  

W Sprawozdaniu z działalności w 2015 r. Prezes URE poinformował, że:   

• wprowadzone w 2014 r. nowe reguły koncesjonowania OPZ oraz dodatkowe 
obostrzenie – w postaci zabezpieczenia majątkowego – związane 
z wykonywaniem działalności w zakresie wytwarzania paliw ciekłych (dalej: 
WPC), przysporzyły przedsiębiorcom licznych trudności, w tym w interpretacji 
zjawiska obrotu z zagranicą43 i w złożeniu prawidłowego zabezpieczenia 
majątkowego, 

• z obserwacji rynku paliw ciekłych wynika, że zabezpieczenia majątkowe mają 
stanowić zabezpieczenie przede wszystkim w obszarze należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych (podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy), gdzie notowane są największe straty budżetowe, 

• z uwagi na fakt, że należności podatkowe są tymi, którym w pierwszej 
kolejności dedykowane jest zabezpieczenie majątkowe, w ocenie Prezesa URE 
zasadnym wydaje się ulokowanie obsługi tych zabezpieczeń, w tym ich 
uruchamiania, w strukturach organów podatkowych, tj. u naczelników urzędów 

                                                      
40  Przy pismach z dnia 18 lutego 2015 r. i 22 lutego 2016 r.  
41  http://www.ure.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-urzedu-regula/6511,Biuletyn-Urzedu-Regulacji-Energetyki-

2016.html 
42  Pismo z dnia 27 czerwca 2016 r. 
43  Trudności dotyczące identyfikacji działalności polegającej na wytwarzaniu paliw ciekłych oraz produktów, 

których wytwarzanie lub obrót podlega obowiązkowi koncesyjnemu, dotyczyły w szczególności rozmaitych 
substancji, w tym preparatów smarowych powstałych na bazie oleju napędowego oraz olejów 
popirolitycznych, pochodzących z surowców ropopochodnych, tworzyw sztucznych, opon itp., oferowanych 
jako komponenty, półprodukty do dalszej obróbki lub jako samoistne paliwo opałowe stosowane 
w instalacjach energetycznego spalania. Substancje te posiadają z reguły nieunormowane właściwości 
fizykochemiczne, w tym w zakresie szkodliwości dla środowiska oraz cech eksploatacyjnych. 



 

10 

skarbowych, jako skuteczny sposób zwiększenia efektywności działań na rzecz 
ograniczenia zjawiska szarej strefy na rynku paliw ciekłych. 

(dowód: akta kontroli str. 198-202, 281-290, 455-488, 1415-1418,1421-1423,1438-
1628,2311-2323,2653-2671, 2840, 2863-2875) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

5. Wielkości przywozu i sposób utrzymywania zapasów 
obowiązkowych zawarte we wnioskach przedsiębiorców 
o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą 

W okresie styczeń 2015 r. - kwiecień 2016 r. zostały złożone w URE 24 wnioski 
o udzielenie koncesji OGZ.  

W wyniku kontroli postępowań prowadzonych przez URE w sprawie tych wniosków 
NIK stwierdziła, że jeden wniosek zakwalifikowano do udzielenia promesy koncesji 
OGZ, jeden wniosek pozostawiono bez rozpoznania, udzielono 19 koncesji OGZ, 
a trzy postępowania o udzielenie koncesji pozostały w toku wg stanu na 1 lipca 
2016 r. Wszyscy przedsiębiorcy, którym Prezes URE udzielił koncesji posiadali 
zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, 
przyznane przez Ministra Gospodarki (obecnie Ministra Energii) na podstawie art. 24 
ust. 5 i art. 24 ust. 5a ustawy o zapasach. We wskazanym okresie nie wydano 
decyzji odmownych dla tego rodzaju koncesji. Z wnioskiem o udzielenie koncesji 
OGZ zwracały się przede wszystkim podmioty posiadające już promesę koncesji 
OGZ. Wydano dwie odmowy udzielenia promesy koncesji OGZ. 

Informacje o prognozowanych wielkościach przywozu gazu ziemnego w okresie nie 
krótszym niż trzy lata, 15 przedsiębiorców załączyło do wniosku o udzielenie 
koncesji OGZ, natomiast siedmiu przedsiębiorców przekazało takie informacje na 
wezwanie Prezesa URE. 

Według wyjaśnień Dyrektora DRG44, nie ma możliwości uzgadniania/porównania 
danych statystycznych dotyczących paliw gazowych na etapie postępowania 
o udzielenie koncesji OGZ ze względu na fakt, iż we wnioskach o udzielenie 
koncesji na OGZ znajdują się informacje o wielkości obrotów prognozowanych 
(planowanych) do osiągnięcia przez wnioskodawców, a nie informacje o wielkości 
obrotów realizowanych. 

Do złożenia Prezesowi URE informacji w trybie art. 27 ust. 2, tj. o działaniach 
podjętych w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. i w okresie 
od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa w zakresie OGZ oraz realizacji obowiązku utrzymywania 
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zobowiązanych było 46 przedsiębiorstw 
w 2015 r. i 59 przedsiębiorstw w 2016 r. Osiem przedsiębiorstw zobowiązanych 
w 2015 r. nie złożyło informacji w wymaganym terminie i w tych przypadkach Prezes 
URE wymierzył kary pieniężne na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 6 ustawy o zapasach. 
Jak wyjaśnił Dyrektor DRG45 w 2016 r. 11 przedsiębiorstw zobowiązanych nie 
złożyło informacji w wymaganym terminie, co po analizie uwarunkowań przełoży się 
na wszczęcie postępowań w sprawie wymierzania kar pieniężnych – według 
wyjaśnień. 

                                                      
44  Wyjaśnienia z dnia 19 maja 2016 r.  
45  Pismo z dnia 5 lipca 2016 r.  
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Weryfikacją wielkości zapasów obowiązkowych, przez Prezesa URE, w trybie art. 25 
ust. 3 ustawy o zapasach objęte były 23 przedsiębiorstwa w 2015 r. 
i 36 przedsiębiorstw w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 290-292, 452-454, 505-506, 532-1295, 1629-1757, 2122-
2310, 2324-2609, 2657-2660, 2672-2673, 2703-2712, 2840-2841, 2863-2875) 

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

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

6. Informacje posiadane przez Prezesa URE o prowadzonych 
działalnościach w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami 
ciekłymi bez wymaganej koncesji 

W okresie styczeń 2015 r. - kwiecień 2016 r. zostały zidentyfikowane 32 przypadki 
wskazujące na możliwość wykonywania działalności bez wymaganej koncesji 
(w tym w zakresie: wytwarzania paliw ciekłych WPC – 1, obrotu paliwami ciekłymi 
OPC – 27 i obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą OPZ – 4) podlegające możliwości 
zastosowania przez Prezesa URE sankcji przewidzianej w art. 56 ust. 1 pkt 12a 
uPe.  

Informacje o prowadzonych działalnościach bez koncesji wpłynęły do Prezesa URE 
od organów celnych, podatkowych, organu kontroli skarbowej i prokuratury. 
Jednocześnie Prezes URE uzyskał informacje o 15 przypadkach prowadzenia 
działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi bez wymaganej 
koncesji w toku postępowań administracyjnych prowadzonych w URE w sprawach 
udzielenia nowej koncesji.  

Postępowania wyjaśniające i postępowania o ukaranie były prowadzone przez 
Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych oraz oddziały terenowe URE: 
w Lublinie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie i Łodzi.  

Prezes URE wydał sześć decyzji, na mocy których wymierzył kary pieniężne z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej bez koncesji (w tym: WPC – 1 i OPC – 5), 
na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12a uPe, na łączną kwotę 808,9 tys. zł. Do końca 
czerwca 2016 r. zapłacono tylko 1,1 tys. zł z tytułu jednej z decyzji określającej karę 
w wys. 13,7 tys. zł, rozłożoną na 24 raty (tj. zapłacono dwie pierwsze raty, których 
terminy płatności wyznaczono do 10 maja i 10 czerwca 2016 r.). Pozostałe pięć kar 
nie zostało zapłaconych. Przyczyny były następujące:  

• trzech przedsiębiorców złożyło odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - 
sądu ochrony konkurencji i konsumentów od decyzji Prezesa URE na łączną 
kwotę 395,2 tys. zł,  

• jeden przedsiębiorca nie odebrał doręczonej decyzji Prezesa URE ustalającej 
karę w wys. 200 tys. zł; w sprawie windykacji należności Północny Oddział 
Terenowy (dalej: OT) URE z siedzibą w Gdańsku współpracował z właściwym 
urzędem skarbowym, 

• jeden przedsiębiorca odebrał w dniu 20 kwietnia 2016 r. decyzję Prezesa URE 
o nałożeniu kary w wys. 200 tys. zł i nie dokonał zapłaty; w dniu 8 czerwca 
2016 r. Dyrektor Południowego OT URE z siedzibą w Katowicach poinformował 
pisemnie przedsiębiorcę, że w przypadku nieuiszczenia kary zostanie ona 
ściągnięta w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
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o postępowaniu egzekucyjnym w administracji46; przedsiębiorca nie 
odpowiedział na wezwanie do zapłaty. 

W czterech przypadkach Prezes URE odstąpił od wymierzania kary uzasadniając 
w decyzjach, że: 

• nieprawidłowe działanie dwóch przedsiębiorców trwało cztery dni i 13 dni; 
w pierwszym przypadku przedsiębiorca posiadał koncesję OPC, udzieloną 
na okres od 10 listopada 2004 r. do 10 listopada 2014 r. i na dwa miesiące 
przed terminem wygaśnięcia koncesji przedłożył Prezesowi URE wniosek 
o uzyskanie nowej koncesji OPC47; w drugim przypadku działanie 
przedsiębiorcy nie było działaniem świadomym i celowym, lecz konsekwencją 
błędnego zrozumienia pism kierowanych przez organ do przedsiębiorcy; 
przedsiębiorca posiadał koncesję OPC na okres od 15 sierpnia 2004 r. 
do 15 sierpnia 2014 r. i w dniu 11 marca 2014 r. przedłożył Prezesowi URE 
wniosek o udzielenie nowej koncesji OPC48; 

• prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem propan-butan w butlach bez 
koncesji przez dwóch przedsiębiorców doprowadziło do nieznacznego 
przekroczenia dopuszczalnego rocznego limitu określonego w uPe; 
w pierwszym przypadku przedsiębiorca z własnej inicjatywy przedłożył 
Prezesowi URE wniosek o uzyskanie koncesji OPC i obecnie posiada koncesję 
OPC na okres od 29 września 2015 r. do 29 września 2025 r.; w drugim 
przypadku przedsiębiorca posiadał koncesję OPZ na okres do 25 listopada 
2014 r. i po ujawnieniu swojego błędu49 w dniu 11 maja 2015 r. przedsiębiorca 
przedłożył Prezesowi URE wniosek o uzyskanie nowej koncesji OPC; koncesja 
OPC została udzielona na okres od 6 lipca 2005 r. do 6 lipca 2025 r.  

Dwa postępowania umorzono decyzjami Prezesa URE, w tym jedno ze względu na 
brak informacji o wielkości przychodu przedsiębiorcy wynikającego z działalności 
gospodarczej w zakresie paliw ciekłych, a kolejne z powodu niestwierdzenia 
prowadzenia OPC bez wymaganej koncesji. 

W jednej sprawie, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, Oddział URE 
nie wszczął postępowania o ukaranie, ze względu na niepełny materiał dowodowy. 

W toku wyjaśniania spraw i ukarania przedsiębiorców jest 19 postępowań.  
 (dowód: akta kontroli str. 293-295, 500-502, 1296-1414,1418-1420,1424-1437, 

2692-2697, 2820-2836) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

                                                      
46  Dz. U. z 2016 r. poz. 599. 
47  Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji Sąd Rejonowy w Starachowicach 

wymierzył wspólnikowi spółki karę grzywny (wyrok nakazowy z marca 2015 r.). 
48  Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji Sąd Rejonowy w Żywcu wymierzył 

przedsiębiorcy karę grzywny. 
49. Nieprawidłowe działanie przedsiębiorcy było spowodowane błędną interpretacją przepisów prawa 

energetycznego w zakresie wielkości dopuszczalnego obrotu gazem płynnym; bez koncesji możliwe jest 
prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość tego obrotu nie 
przekracza 10 tys. euro, tymczasem przedsiębiorca błędnie przyjął wielkość 100 tys. euro odnoszącą się 
do paliw gazowych. 
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7. Kontrole przeprowadzone przez Prezesa URE w zakresie 
utrzymywania zapasów gazu ziemnego przez przedsiębiorców 

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 i 33 Regulaminu organizacyjnego URE50, do zadań DRG 
należało kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej 
obowiązkiem uzyskania koncesji w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, 
magazynowania i obrotu paliwami, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji 
skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego oraz 
kontrolowanie, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o zapasach, przedsiębiorstw 
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu 
jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, w zakresie wykonywania obowiązków 
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, wynikających z art. 24 
ustawy o zapasach.  

W okresie objętym kontrolą NIK, do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 
ziemnego, zobowiązany był tylko jeden podmiot – PGNiG. Zapasy te były 
alokowane u niezależnego OSM, który składał miesięczne sprawozdania o 
działalności przedsiębiorstw gazowniczych GAZ-3, zawierające m.in. informacje o 
ilości faktycznie zmagazynowanego gazu ziemnego w ramach zapasów 
obowiązkowych. OSP nie przekazywał informacji na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 
o zapasach, ani nie informował Prezesa URE o problemach w prawidłowym 
utrzymywaniu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego (w tym o utrzymywaniu w 
ramach zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, niespełniającego wymagań 
jakościowych obowiązujących na terytorium RP). 

W okresie styczeń 2015 r. – kwiecień 2016 r. URE prowadził kontrolę bieżącą, 
polegającą na analizowaniu informacji otrzymywanych od przedsiębiorstw 
energetycznych w zakresie realizacji obowiązku utrzymywania zapasów gazu. 

URE poddało analizie w 2015 r. informacje o działaniach podjętych w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego przekazane w 2015 r. na podstawie art. 27 ust. 2 
ustawy o zapasach. Przeanalizowano informacje od 48 przedsiębiorstw 
energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu 
ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, w tym od dwóch 
przedsiębiorstw, które nie były objęte obowiązkiem sprawozdawczym. Z informacji  
przekazanych przez przedsiębiorców wynikało, że żaden z nich nie podlegał 
obowiązkowi tworzenia zapasów gazu ziemnego ani nie zakładał przekroczenia 
limitu wielkości przywozu zobowiązującego do tworzenia zapasów. W związku 
z informacjami uzyskanymi od przedsiębiorstw, URE skierował wezwania 
do uzupełnienia przekazanych informacji przez 14 przedsiębiorców i udzielenia 
wyjaśnień przez trzy podmioty. 

W 2015 r. Prezes URE przeprowadził badanie ankietowe w zakresie obowiązku 
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz obowiązku 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. Badaniem ankietowym objęto 
55 przedsiębiorstw energetycznych, tj. wszystkie przedsiębiorstwa posiadające 
koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą wg stanu na 30 września 2015 r.  

                                                      
50  Stanowiącego załącznik do zarządzeń Prezesa URE: Nr 2/2015 z dnia 1 lutego 2015 r. i Nr 9/2015 z dnia 

13 maja 2015 r. 
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W zakresie badania kwestii procedur postępowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 
ustawy o zapasach – w związku z art. 49 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym 
przedmiotowe procedury powinny być uzgadniane m.in. z operatorami innych 
systemów gazowych i przekazywane niezwłocznie operatorowi systemu 
przesyłowego gazowego, Prezes URE zwrócił się w 2015 r. do OGP Gaz-System 
SA oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z prośbą o informacje w zakresie 
przekazywania i uzgadniania ww. procedur przez podmioty zobowiązane. 
W związku z uzyskanymi informacjami Prezes URE zaproponował w sprawozdaniu 
z działalności Prezesa URE w 2015 roku51, zgłoszenie – w toku przyszłych prac nad 
nowelizacją ustawy o zapasach, bądź w toku prac nad aktem prawnym 
zastępującym tę ustawę – uwag dotyczących konieczności pełnej regulacji kwestii 
procedur postępowania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa dostaw gazu 
ziemnego. Postulaty konieczności zmian w ww. zakresie52 zostały zgłoszone 
w raporcie Prezesa URE opracowanym na podstawie art. 23 ust. 2a uPe53 
i przekazanym w czerwcu 2015 r. do Ministra Gospodarki. 

W Sprawozdaniu z działalności w 2015 r. Prezes URE poinformował m.in., że: 

• w 2015 r. zaobserwowano realizację dostaw gazu ziemnego do Polski poprzez 
samodzielne nabywanie gazu na połączeniach międzysystemowych na granicy 
z Niemcami przez dużych odbiorców przemysłowych na własne potrzeby, 
co wyłącza stosowalność przepisów ustawy o zapasach – odnoszących się 
do przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą 
w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży 
odbiorcom, 

• w warunkach zwiększającego się poziomu zdolności przesyłowych 
na połączeniach z UE coraz bardziej aktualna staje się kwestia stworzenia 
nowego systemu zapasów obowiązkowych, pozwalającego na zapewnienie 
satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa dostaw oraz co najmniej 
neutralnego wpływu na warunki konkurencji – tak aby w szczególności nie 
zmniejszać poziomu rezerw obowiązkowych gromadzonych w skali całego 
kraju, nie obniżać popytu na krajowe usługi magazynowe oraz nie ograniczać 
wolumenu transakcji zawieranych na terenie kraju; 

• obowiązujące regulacje wymuszają na podmiocie dominującym (PGNiG) obrót 
giełdowy poprzez ustawowe obligo sprzedaży określonych ilości gazu 
za pośrednictwem giełdy. Rozwiązanie to zniechęca innych sprzedawców 
do prowadzenia sprzedaży gazu przy wykorzystaniu tego sposobu handlu 
z uwagi na uwarunkowania dotyczące zapasów obowiązkowych. W rezultacie 
promowane jest samodzielne nabywanie gazu przez odbiorców końcowych na 
potrzeby własne poza granicami kraju; 

• obecny kształt projektowanych na poziomie UE mechanizmów przemawia, 
w ocenie Prezesa URE, za przeniesieniem obowiązku utrzymywania zapasów 
obowiązkowych z przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność 

                                                      
51. Str. 203-204 Sprawozdania za 2015 r. www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-

ogolne/sprawozdania2916.Sprawozdania.html,www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-
ogolne/aktualności/6529.Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Prezesa-URE-w-2015-r-już-w-sieci.html. 

52  Dodanie w ustawie o zapasach przepisów precyzujących termin, w jakim podmioty powinny opracować 
procedury określone w 49 ust. 2 ustawy o zapasach oraz określających organ powołany do kontroli procedur 
i sankcje za brak ich posiadania – w celu bezpieczeństwa dostaw gazu - str. 118-122 raportu „Warunki 
podejmowania i wykonywania…”. 

53  „Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania 
lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu 
elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzgledniających zaspokojenie obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe”. 
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gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej 
odsprzedaży odbiorcom na przedsiębiorstwa wykonujące działalność 
gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu ziemnego odbiorcom chronionym, 
niezależnie od sposobu pozyskania przez nie gazu.  

(dowód: akta kontroli str. 25-31, 72-78, 133-134, 191, 212, 272-275, 295-299, 1630-
2121, 2673-2677, 2683-2688, 2690-2691, 2693-2698) 

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, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli54, wnosi o uwzględnianie w raporcie, sporządzanym na 
podstawie art. 23 ust. 2a uPe, zakresu informacji dotyczących monitorowania 
funkcjonowania systemu gazowego, w tym warunków świadczenia usług MPG, 
określonych w art. 23 ust. 2 pkt 20e uPe.  

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 8.08.2016 r. 

  
  

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Kutyła 

 

 

 
                 (-) Wojciech Kutyła 

........................................................ 

 podpis 

 

                                                      
54 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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