
Projekt z dnia 2 lipca 2020 r.

U S T A W A

z dnia ….……………

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 naftowym1)

Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy po pkt 4 dodaje się wyrazy:

„Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 

(Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1).”;

2) w art. 2 w ust. 1 po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a) odbiorca chroniony:

a) odbiorcę gazu ziemnego w gospodarstwie domowym,

b) przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. 

poz. 424), którego moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu 

gazowego lub sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazowego zasilających 

danego odbiorcę pod jednym adresem nie przekracza 710 kWh/h, 

przyłączonego do sieci dystrybucyjnej gazowej,

c) podmiot zapewniający świadczenie opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 
25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego 
i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1).
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ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)), przyłączony 

do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

d) jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 

1690, 1818 i 2473), przyłączoną do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej 

gazowej,

e) noclegownię i ogrzewalnię, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyłączone do sieci dystrybucyjnej lub 

przesyłowej gazowej,

f) jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), przyłączoną do sieci 

dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

g) jednostkę systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostki 

współpracujące z tym systemem, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882), 

przyłączone do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

h) podmiot stanowiący element systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 pkt 1, 

2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910), przyłączony do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

i) organ administracji publicznej, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 256 i 695), i urząd go obsługujący, przyłączony do sieci dystrybucyjnej 

lub przesyłowej gazowej,

j) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 326 i 568), przyłączony do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

k) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 
1726, 1818, 1905, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945.
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z 2020 r. poz. 284 i 471), przyłączone do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej 

gazowej,

l) podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami, w zakresie w jakim 

realizuje zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875), przyłączony do sieci 

dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

m) odbiorcę gazu ziemnego, w zakresie w jakim zajmuje się wytwarzaniem lub 

zaopatrywaniem w ciepło odbiorców, o których mowa w lit. a-l, pobierających 

ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja, na potrzeby centralnego 

ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci 

pary i wody gorącej, pod warunkiem, że instalacji tych odbiorców gazu 

ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny;”;

3) w art. 24:

a) uchyla się ust. 1a,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości odpowiadającej co 

najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu, 

z wyłączeniem skroplonego gazu ziemnego dostarczanego z zagranicy do 

punktu dostawy tego gazu do terminalu przeznaczonego do prowadzania, 

wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z instalacjami 

pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie 

regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego, 

ustalonemu w sposób określony w art. 25 ust. 2 albo 5;”,

c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W celu dokonania przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub 

operatora systemów połączonych gazowych weryfikacji technicznych możliwości 

dostarczenia całkowitej ilości zapasów gazu ziemnego z danej instalacji do systemu 

gazowego:

1) operator systemu magazynowania przedstawia charakterystykę instalacji 

magazynowej, w której od 1 października danego roku utrzymywane będą 

zapasy obowiązkowe gazu ziemnego wraz ze szczegółowym wykazem 

podmiotów, które będą utrzymywać zapasy obowiązkowe w tej instalacji 

i ilością tych zapasów,



– 4 –

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu 

gazu ziemnego przekazują informacje o miejscu magazynowania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego od 1 października danego roku

 do dnia 1 września każdego roku, według stanu na dzień 25 sierpnia, oraz 

na żądanie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów 

połączonych gazowych.”,

d) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

„3b. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów 

połączonych gazowych dokonuje weryfikacji technicznych możliwości dostarczania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do systemu gazowego, w okresie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania kompletnych dokumentów oraz przekazuje:

1) niezwłocznie Prezesowi URE informacje o wynikach dokonanej weryfikacji;

2) do 10 października ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczą 

informację o wynikach dokonanej weryfikacji.”,

e) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. W przypadku stwierdzenia, że parametry instalacji magazynowych lub 

sieci gazowych, do których instalacje te są przyłączone, nie zapewniają możliwości 

dostarczenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do systemu gazowego 

w okresie nie dłuższym niż 40 dni, operator systemu przesyłowego lub operator 

systemu połączonego gazowego powiadamia o tym fakcie Prezesa URE w terminie 

7 dni.”;

4) w art. 24a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

przedstawia operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów 

połączonych gazowych do dnia 1 września każdego roku, według stanu na dzień 

25 sierpnia, oraz na jego żądanie - dokumenty umożliwiające weryfikację technicznych 

możliwości dostarczania do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej całkowitej 

ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych w instalacjach 

magazynowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umowy, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2. Art. 24 ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio.”;

5) w art. 24b 
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a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Prezes URE odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa 

w ust. 1, jeżeli projekt tej umowy nie zawiera postanowień, o których mowa 

w ust. 3 i 4.”;

b) po ust. 11 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:

„12. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, 

planujące zawierać umowy na wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego konsultuje warunki, o których mowa 

w ust. 11 pkt 1, z uczestnikami rynku w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 

z 08.12.2011, str. 1), zamieszczając je na swojej stronie internetowej i wyznaczając 

termin na zgłaszanie uwag. Termin na zgłaszanie uwag nie może być krótszy niż 21 

dni od dnia zamieszczenia warunków na stronie internetowej.

13. Po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 12, 

przedsiębiorstwo energetyczne planujące zawierać umowy na wykonywanie zadań 

w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, zamieszcza na 

swojej stronie internetowej informacje o zgłoszonych w ramach konsultacji uwagach 

i sposobie ich uwzględnienia wraz z uzasadnieniem.”;

6) w art. 27:

a) uchyla się ust. 1;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedsiębiorstwa i podmioty, o których mowa w art. 24 ust. 3a pkt 2, 

przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE informacje 

o działaniach podjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

poprzedniego roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz 

realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego - do 

dnia 15 maja każdego roku.”;

7) art. 55 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 55. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

wprowadzania ograniczeń, w tym:

1) kategorie odbiorców gazu ziemnego, innych niż odbiorcy chronieni, którzy nie 

podlegają ograniczeniom,

2) zakres planów wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1, oraz 

sposób określania w nich wielkości tych ograniczeń,

3) sposób ustalania stopni zasilania,

4) sposób podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach,

5) sposób współdziałania operatorów systemów gazowych i operatora systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego z operatorem systemu przesyłowego 

gazowego w okresie trwania ograniczeń, w tym zakres przekazywanych informacji

 mając na uwadze konieczność zapewnienia dostaw gazu ziemnego do odbiorców 

chronionych, umożliwienia odbiorcom gazu ziemnego dostosowanie się do 

wprowadzanych ograniczeń w określonym czasie oraz zminimalizowania ryzyka 

negatywnego odziaływania wprowadzanych ograniczeń na inne systemy energetyczne.”;

8) uchyla się art. 57;

9) w art. 58: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funkcję 

operatorów”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „opracowane przez operatorów lub przedsiębiorstwa 

energetyczne pełniące funkcję operatorów, o których mowa w ust. 1,”,

c) w ust. 3 wyraz „Podmioty” zastępuje się wyrazem „Operatorzy”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ograniczenia wynikające z planów wprowadzania ograniczeń nie mają 

zastosowania do odbiorców chronionych.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odbiorcy objęci planami wprowadzania ograniczeń informują właściwego 

operatora, o którym mowa w ust. 1, do którego sieci są przyłączeni, do dnia 31 lipca 

każdego roku, o minimalnej ilości gazu ziemnego, której pobór nie powoduje 

zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów 

technologicznych. Operatorzy uwzględniają tę informację przy opracowywaniu 

planów wprowadzania ograniczeń.”,

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. Operatorzy, o których mowa w ust. 1, na podstawie danych historycznych 

dokonują weryfikacji informacji podanych przez odbiorców dotyczących 

minimalnych ilości gazu ziemnego, których pobór nie powoduje zagrożenia 

bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów 

technologicznych.”,

g) uchyla się ust. 7-15,

h) ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operatorzy systemów 

połączonych gazowych, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, 

przekazują mu dane dotyczące dobowych ilości poboru gazu ziemnego przez 

odbiorców objętych planami wprowadzania ograniczeń do 10. dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni.”,

i) w ust. 17 skreśla się wyrazy „lub przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funkcję 

operatorów”,

j) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy 

systemów połączonych gazowych przekazują niezwłocznie operatorowi systemu 

przesyłowego gazowego zatwierdzone plany wprowadzania ograniczeń.”;

10) w art. 59 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów 

operatorów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych 

o obowiązujących stopniach zasilania.”;

11) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„61a. W celu zapewnienia dostaw odbiorcom chronionym w ramach solidarnego 

wsparcia, w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 

(Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1), zawiera się umowę międzynarodową.”;

12) w art. 63 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa lub podmiotu, o których mowa 

w art. 24, nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, dokumentów lub informacji, 
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o których mowa w art. 24 ust. 3a pkt 2, w art. 24a ust. 2 lub w art. 27 ust. 2, albo 

przedstawi w tych dokumentach lub informacjach dane nieprawdziwe;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) nie stosuje się do komunikatów operatorów przesyłowych gazowych lub operatorów 

systemów połączonych gazowych o obowiązujących stopniach zasilania, o których 

mowa w art. 59 ust. 1a;”;

13) po art. 70b dodaje się art. 70c w brzmieniu:

„Art. 70c. 1. W okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. 

wielkość zapasów gazu ziemnego, do utrzymywania których obowiązany jest podmiot, 

o którym mowa w art. 24 ust. 1a, stanowi równowartość 2/3 przywozu skroplonego gazu 

ziemnego i jest ustalana zgodnie z art. 25.

2. W okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. wielkość 

zapasów gazu ziemnego, do utrzymywania których obowiązany jest podmiot, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a, stanowi równowartość 1/3 przywozu skroplonego gazu ziemnego 

i jest ustalana zgodnie z art. 25.”.

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 55 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 1 pkt 3 lit. a i b, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Piotr Kudelski

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

Ministerstwo Klimatu

(-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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