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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę w dniu 24 czerwca 

2022 r. w sprawie świadczenia przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. (dalej PSG) usług 

dystrybucji i regazyfikacji na sieciach i instalacjach regazyfikacji spółki Novatek Green Energy 

sp. z o.o. (znak: BPS/043-44-1728/22), poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Na wstępie pragnę poinformować, że PSG zobowiązana została do szczegółowego wyjaśnienia 

z mieszkańcami miasta Łeby, byłymi klientami Novatek Green Energy sp. z o.o., zasad 

rozliczeń za dostarczone przez PSG paliwa gazowe i świadczone usługi, w tym w szczególności 

w zakresie ceny i warunków dostaw paliwa gazowego.

W zakresie płatności za dostarczone przez Novatek Green Energy sp. z o.o. paliwa gazowe 

informuję, że z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów wynika, że przepis art. 7 ust. 

2 lit. b rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78/6) dopuszcza 

możliwość przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy podmiotu objętego 

środkami ograniczającymi, które może być dokonane przez osoby trzecie – np. jego 

kontrahentów lub klientów tytułem wykonania (zapłaty) zobowiązań pieniężnych powstałych 

jeszcze przed dniem wpisania tego podmiotu na tzw. listę sankcyjną. Warunkiem dokonania 

takiej wpłaty jest zamrożenie wpłaconych środków pieniężnych po ich wpłacie na rachunek 

bankowy podmiotu objętego środkami ograniczającymi.



W kontekście poruszonych w oświadczeniu kwestii realizacji przez PSG przyłączeń do 

dystrybucyjnej sieci gazowej należącej do objętej sankcjami spółki Novatek Green Energy sp. 

z o.o., należy mieć na uwadze, że prowadzenie działalności na infrastrukturze innej spółki 

obarczone jest szeregiem ryzyk. Powyższe wymaga przeprowadzenia przez PSG analiz 

w zakresie możliwości podjęcia niezbędnych działań inwestycyjnych, które nie zostały 

uwzględnione w planie inwestycyjnym, jak również w zatwierdzonej taryfie PSG.   

W tym miejscu należy podkreślić, że PSG jako operator systemu dystrybucyjnego gazowego 

zgodnie z art. 7 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385) jest obowiązane do 

zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki 

przyłączenia do sieci i odbioru. W konsekwencji należy stwierdzić, że operator systemu 

dystrybucyjnego nie dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji w zakresie 

prowadzonych inwestycji. Dodatkowo podkreślić należy, że realizacja inwestycji 

infrastrukturalnych stanowi działanie czaso- oraz kapitałochłonne, co powoduje, że nie jest 

możliwym realizowanie wszystkich inwestycji w tym samym czasie. Proces gazyfikacji jest 

więc realizowany sukcesywnie przy uwzględnieniu możliwości inwestycyjnych PSG. 

Jednocześnie informuję, że powyższe wyjaśnienia zostały już przekazane bezpośrednio 

do Senatora Kazimierza Kleiny pismem z dnia 20 lipca 2022 r. (znak: DELG-

WG.050.52.2022.MH), jako odpowiedź na zgłoszoną do Ministra Klimatu i Środowiska 

interwencję z dnia 24 czerwca 2022 r.  

Z poważaniem

Z up. Ministra

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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