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Nadzór WUG nad podziemnym magazynowaniem gazu

28 lipca odbyła się uroczystość otwarcia
PMG Strachocina, jednego z najnowocześniejszych podziemnych magazynów gazu
w złożu sczerpanym. Jako że podziemne
magazynowanie gazu objęte jest nadzorem
górniczym, w ceremonii wziął udział prezes
Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa.

Podziemne magazyny gazu odgrywają
kluczową rolę w zaopatrzeniu Unii Europejskiej w ten surowiec. Do ich najistotniejszych funkcji należy przede wszystkim
zaliczyć zapewnianie handlowych zapasów
gazu czy stabilizację jego cen – odbiór gazu
z PMG przeciwdziała bowiem wzrostowi
jego wartości rynkowej. Nie mniej istotne
jest także bezpieczeństwo energetyczne, które gwarantują rezerwy strategiczne.
Na terenie Polski znajduje się obecnie osiem podziemnych magazynów gazu
(dziewiąty powstaje w Kosakowie nieopodal
Gdyni). Otwarty 28 lipca PMG Strachocina
zlokalizowany jest na terenie gmin Sanok
i Brzozów w województwie podkarpackim
i jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w kraju – po czteroletniej rozbudowie
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jego pojemność zwiększyła się ze
150 mln m3 do 330 mln m3. Wartość inwestycji wyniosła 550 mln zł. Jej część w wysokości 53 mln zł pokryły środki unijne.

Z troską o ochronę
środowiska
Gaz ziemny jest źródłem energii najbardziej przyjaznym dla środowiska. W porównaniu do pozostałych paliw pierwotnych
– węgla i oleju opałowego – procesom jego
spalania towarzyszy niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Także wydobycie

i przesyłanie gazu ziemnego przebiega
w sposób bezpieczny dla otoczenia. Nie
znaczy to oczywiście, że technologia podziemnego magazynowania gazu nie stwarza
żadnego ryzyka ekologicznego. Na terenie
magazynów prowadzi się jednak monitoring
stanu środowiska, który ma na celu kontrolę
poziomu skażenia gleby, wód i powietrza
groźnymi zanieczyszczeniami oraz dotrzymanie standardów jakości. By zapobiec
ewentualnemu skażeniu otoczenia, w trakcie budowy magazynu należy także położyć
szczególny nacisk na zbadanie szczelności podziemnych struktur oraz uzbrojenie
otworów magazynowych. Podczas otwarcia PMG Strachocina Piotr Litwa zapewnił
jednak, że dołożono wszelkich starań, aby
zapewnić bezpieczeństwo środowisku naturalnemu: – Miło było patrzeć na finalny
efekt inwestycji Strachocina – powiedział
prezes WUG. – Rozbudowa był kontrolowana przez naszych inspektorów dwunastokrotnie, możemy zatem poświadczyć, że była
prowadzona sprawnie i z troską o ochronę
środowiska – podkreślił.

B ezpieczeństwo
energetyczne
Inwestycja Strachocina oraz plany
PGNiG co do rozbudowy kolejnych podziemnych magazynów gazu mają niezwykle
istotne znaczenie pod względem zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego
– zmagazynowany pod ziemią gaz stanowi
bowiem rezerwy strategiczne, które pozwalają skutecznie reagować na wszelkiego
rodzaju zakłócenia w regularnych dostawach paliwa oraz pokrywać niedobory
w zapotrzebowaniu na energię w okresie zimowym, wpływając tym samym na

archiwum WUG

PMG – ekologia i bezpieczeństwo

Podziemne magazyny gazu odgrywają kluczową rolę w zaopatrzeniu Unii Europejskiej w ten surowiec.
niezależność energetyczną państwa. W dotychczasowych magazynach, które znajdują
się na terenie Polski, można zgromadzić
60-dniowe zapasy gazu, jednakże UE zaleca, by rezerwy te wystarczyły na 90-dniowe
zaspokojenie potrzeb energetycznych kraju.
Zwiększenie zapasów gazu będzie możliwe
dzięki budowie wspomnianego już PMG
Kosakowo oraz planowanej przez PGNiG
rozbudowie magazynów w Wierzchowicach
i Mogilnie.
Powstanie nowych podziemnych magazynów gazu oraz rozbudowa istniejących
obiektów tego typu stanowi zatem istotny
krok na drodze do niezależności energetycznej Polski. Na zmiany, jakie następują

na rynku magazynowania, zwraca także
uwagę Jolanta Talarczyk, rzecznik prasowy Wyższego Urzędu Górniczego: – Nowe
zapisy unijne zezwalają na magazynowanie
gazu poza krajem, zaznaczają jednak, że jest
to możliwe tylko w wypadku, kiedy paliwo może być dostarczone do danego kraju
w ciągu 40 dni. Trzeba jednak pamiętać,
że wiąże się to z koniecznością poniesienia
pewnych kosztów. Nowe inwestycje oraz
rozbudowa przez PGNiG podziemnych
magazynów na terenie kraju sprawią, że
korzystanie z własnych rezerw będzie bardziej opłacalne niż magazynowanie gazu
w Niemczech czy w Czechach.
Maciej Rzepecki

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów
Zmiana zasad zwrotu
przez ZUS nienależnie
opłaconych składek

Z

mianę zasad zwrotu przez ZUS nienależnie opłaconych składek wprowadziła ustawa z 28 kwietnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw,
która weszła w życie 20 lipca 2011 r.
Zgodnie z zapisami ustawy płatnicy
składek, którzy nienależnie opłacili składki,
mogą dochodzić zwrotu nadpłaty w ciągu
10 lat od dnia otrzymania zawiadomienia
o nadpłacie z ZUS. ZUS musi zawiadomić płatnika składek o kwocie nadpłaty,
jeżeli jej wysokość jest większa niż 8,80 zł.
Dotychczas płatnik składek mógł złożyć
wniosek o zwrot nienależnie opłaconych
składek, jeśli nadpłatę ustalił we własnym
zakresie lub po stwierdzeniu faktu nadpłaty
przez ZUS. Jednak ZUS zawiadamiał o nadpłacie tylko wtedy, gdy stanowiła więcej niż
5% najniższego wynagrodzenia, a płatnik
mógł wnioskować o zwrot nie później niż
w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Wnioski o zwrot złożone po tym terminie nie były uwzględniane, a powstała

nadpłata składek mogła jedynie zostać
zaliczona na poczet zaległych, bieżących
lub przyszłych składek. Teraz ZUS będzie
musiał zawiadomić płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które
mogą być zwrócone, chyba że ich kwota nie
przekroczy wartości kosztów upomnienia
w postępowaniu egzekucyjnym (tj. obecnie
8,80 zł). Płatnik składek nie jest związany
w tym przypadku żadnym terminem na
złożenie wniosku o zwrot składek. Nadal
też płatnik będzie mógł złożyć wniosek
o zwrot nienależnie opłaconych składek
po stwierdzeniu we własnym zakresie, że
składki zostały nienależnie opłacone. Jeśli nadpłata składek przekroczy 8,80 zł,
płatnik może złożyć wniosek o zwrot nieprzedawnionych składek w każdym czasie
po otrzymaniu w tej sprawie zawiadomienia ZUS. Granicą czasową w roszczeniu
o zwrot nienależnie opłaconych składek jest
ich przedawnienie. Nienależnie opłacone
składki będą się przedawniać po upływie
10 lat, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o nadpłacie z ZUS. Jeśli ZUS nie
wyśle takiego zawiadomienia, przedawnienie nastąpi po upływie 10 lat, licząc od
dnia opłacenia składek.

Dodatkowe badania
dla kierowców
samochodów
używanych
do celów
służbowych

Z

końcem czerwca br. weszły w życie
przepisy rozporządzenia Ministra
zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców
i osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami z dnia 15 kwietnia
2011 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 503).
Według nowych przepisów pracownicy, a także zatrudnieni na podstawie umów
cywilnoprawnych, którzy używają samochodów do celów służbowych, będą musieli
wykonywać dodatkowe badania, w tym badania okulistyczne.
Ponadto wszystkie osoby, do których
zastosowanie ma nowe rozporządzenie,
w tym także te, które kierują pojazdami
w celach służbowych, będą musiały zostać
poddane bardziej szczegółowym badaniom,
jeśli chorują na cukrzycę lub padaczkę.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do
kierowania pojazdami będzie wystąpienie
napadu padaczkowego w ciągu ostatnich
dwóch lat choroby.
Powyższa zmiana dotyczy wszystkich
osób, które kierują pojazdami w ramach
wykonywanych obowiązków służbowych,
nawet jeśli robią to sporadycznie. Bez znaczenia jest to, czy samochód, z którego
korzystają zatrudnieni, jest ich samochodem prywatnym czy też stanowi własność
pracodawcy.
O badaniach okulistycznych trzeba będzie pamiętać, dopiero ponownie kierując
pracownika na badanie. Informacja o tym,
że pracownik jest osobą kierującą samochodem w celach służbowych, powinna
znajdować się na skierowaniu na badania
profilaktyczne.
Koszt dodatkowych badań obciążać
będzie pracodawcę, a w przypadku osoby
zatrudnionej na podstawie umów cywilnoprawnych informacja o konieczności
wykonania przez nią dodatkowych badań
oraz o tym, kto ponosi koszt badań, powinna być uregulowana w zawartej umowie
cywilnoprawnej.
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