
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-94-12, fax 22 694-91-06, e-mail: Michal.Gil@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r.  

Opinia do ustawy o odnawialnych źródłach energii  

(druk nr 817) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu: 

1) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między innymi 

w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

2) racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, uwzględniające realizację 

długofalowej polityki rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, wypełnienie 

zobowiązań wynikających z zawartych umów międzynarodowych oraz podnoszenie 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii 

elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego 

źródła energii, 

4) wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych na 

energię elektryczną, ciepło lub biogaz rolniczy z instalacji odnawialnego źródła energii, 

5) tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddawanych do użytkowania 

nowych instalacji odnawialnego źródła energii, 

6) zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości 

z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.
1
 

Określając  mechanizmy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii w tym wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego ustawa m.in.: 

1) wprowadza instytucję sprzedawcy zobowiązanego, 

2) określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, 
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3) wskazuje podstawę kalkulacji kosztów uzasadnionych cen ustalanych w taryfach 

przedsiębiorstw realizujących obowiązki uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

świadectw pochodzenia, 

4) uproszcza zasady wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

w tym energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

5) określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są 

prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, 

6) zamraża wartość jednostkowej opłaty zastępczej, 

7) waloryzuje taryfę  przydzielaną w ramach aukcji o wskaźnik wzrostu cen towarów 

i usług, 

8) wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej 

wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających 

przystąpić do udziału w aukcji, 

9) określa zasady wyznaczania cen referencyjnych, 

10) wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., 

11) eliminuje możliwość nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii 

z OZE w rozdziale 4 ustawy z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis, 

12) reguluje zasady korzystania z mechanizmów wsparcia przez zmodernizowane instalacje 

odnawialnych źródeł energii. 

Ponadto ustawa reguluje m.in. zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii 

elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, sposób opracowania krajowego 

planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, warunki i tryb wydawania 

certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania 

organizatorów szkoleń oraz zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych 

źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów m.in. 

dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii wejdzie 

wżycie pierwszego dnia 2016 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2015 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej 

do spraw energetyki i surowców energetycznych, która wprowadziła poprawki mieszczącesię 

w materii przedłożenia. 

W trakcie drugiego czytania poza szeregiem poprawek zgłoszono wniosek o odrzucenie 

ustawy. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzględniającym część poprawek zgłoszonych 

podczas drugiego czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii 

w małej instalacji dołącza się oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania takiej 

działalności. 

W przepisie błędnie wskazano, że zawarta w oświadczeniu klauzula zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oczywisty sposób 

klauzula dotyczy odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia, a nie fałszywych 

zeznań. 

Uwaga ta odnosi się również do szeregu innych przepisów przewidujących 

odpowiedzialność karną za składanie fałszywego oświadczenia. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 10 w ust. 2 w pkt 2, w art. 26 w ust. 2 w pkt 2, w art. 45 w ust. 2 w pkt 7, w art. 49 

w ust. 2 w pkt 8, w art. 54 w pkt 2, (w art. 71 w ust. 3, w art. 75 w ust. 4 w pkt 4,) w art. 79 

w ust. 3 w pkt 5 (i  dwukrotnie w pkt 9), w art. 116 w ust. 5, w art. 138 w ust. 3, w art. 142 

w ust. w pkt 4 oraz w art. 177 w pkt 5, w art. 9a w ust. 5 w pkt 2 i w pkt 8, w art. 9e
1
 wyrazy 

„fałszywych zeznań” zastępuje się wyrazami „fałszywego oświadczenia”; 
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2. W art. 10 w ust. 4 określono skutki braków formalnych wniosku o wpis do rejestru 

wytwórców energii w małej instalacji. Przepis powtarza normę zawartą w art. 64 § 2 K.p.a., 

wobec czego jest zbędny i powinien zostać skreślony. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 10 skreśla się ust. 4; 

 

3. W art. 11 w ust. 3 wskazano,  że rejestr wytwórców energii w małej instalacji jest 

jawny. Przepis powtarza normę zawarta w art. 66 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej. 

Wobec tego proponuję następującą poprawkę: 

– w art. 11 skreśla się ust. 3; 

 

4. Na podstawie art. 33 ust. 1 Prezes ARR może przeprowadzić kontrolę wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego. Rodzi się pytanie, czy ustawodawca 

celowo pomija w tym przepisie wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego, którzy 

nie wykonują działalności gospodarczej (art. 19 ust. 2).  

W przypadku, gdyby okazało się, że jest to przeoczenie prawodawcy, należy 

wprowadzić następującą poprawkę: 

– w art. 33 w ust. 1 skreśla się wyraz wyrazy "gospodarczej"; 

 

5. Art. 38 jest przepisem zbędnym. Propozycja poprawki: 

- skreśla się art. 38; 

 



– 5 – 

6. Na podstawie art. 40 wniesienie odwołania od decyzji o wyznaczeniu sprzedawcy 

zobowiązanego, nie wyłącza realizacji przez sprzedawcę zobowiązanego obowiązku zakupu 

energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust. 1 lub w art. 92 ust. 1. 

Rodzi się wątpliwość jaka jest relacja pomiędzy tym przepisem a art. 479
52

 K.p.c., który 

stanowi, że w razie wniesienia odwołania od decyzji Prezesa URE, sąd ochrony konkurencji 

i konsumentów może, na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie 

decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. W szczególności, czy celem ustawodawcy nie było 

wyłączenie art. 479
52

 K.p.c. 

  

7. W art. 41 ust. 6 określono ramy czasowe obowiązku zakupu przez podmiot 

zobowiązany energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z tym 

przepisem początkiem okresu są: 

a) pierwszy dzień wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej, 

b) dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej 

mikroinstalacji potwierdzony wydanym świadectwem pochodzenia. 

Takie podwójne określenie miałoby sens gdyby w zależności od okoliczności  

(np. pierwszeństwo wystąpienia) uwzględniano jedno lub drugie zdarzenie. Obecna redakcja 

przepisu zdaje się nakazywać by drugie zdarzenie brać pod uwagę tylko w przypadku, 

o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 lit. b. Przeciwko takiej interpretacji przemawia początek 

przepisu, który określając dyspozycje wskazuje na instalacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 

pkt 2 lit. a).  

 Powyższy problem występuje w kilku innych przepisach. Sformułowanie poprawki 

będzie możliwe po ustaleniu intencji prawodawcy. 

 

8. Brzmienie art. 42 ust. 7–9 daje sprzedawcy zobowiązanemu możliwość zakupu 

energii w określonych okolicznościach. Czy wolą ustawodawcy było, umożliwienie 

dokonania zakupu w każdym z tych przepisów, czy nałożenie obowiązku zakupu po 

spełnieniu przesłanek zawartych w tych przepisach. 

Jeżeli ustawodawca chciał nakazać zakup energii elektrycznej w okolicznościach 

określonych w art. 42 ust. 7–9, należy wprowadzić następująca poprawkę: 
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– w art. 42: 

a) w ust. 7 i 9 wyrazy "może zostać zakupiona wyłącznie" zastępuje się wyrazami "zostaje 

zakupiona", 

b) w ust. 8 wyrazy "może zostać zakupiona" zastępuje się wyrazami "zostaje zakupiona"; 

 

9. W art. 44 w ust. 4 oraz w art. 48 w ust. 3 określa termin w jakim przysługuje 

świadectwo pochodzenia energii elektrycznej i biogazu rolniczego. Sposób sformułowania 

przepisów zdaje się wskazywać na okres ważności świadectw pochodzenia. Nie wydaje się 

aby to było celem ustawodawcy. Ustawodawca chciał raczej tymi przepisami określić ramy 

czasowe wytwarzania energii elektrycznej i biogazu rolniczego, za które przysługuje 

świadectwo pochodzenia. 

 Propozycja poprawek: 

– w art. 44 w ust. 5 po wyrazie „przysługuje” dodaje się wyrazy „za energię wytworzoną”; 

– w art. 48 w ust. 3 po wyrazie „przysługuje” dodaje się wyrazy „za biogaz wytworzony”; 

 

10. Redakcja art. 44 ust. 11 nakazuje Radzie Ministrów określić, w drodze 

rozporządzenia, wysokość współczynnika korygującego przysługującego świadectwu 

pochodzenia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Rozporządzenie ma 

określać zakres czasowy obowiązywania współczynnika. Wielkość współczynnika  do dnia 

31 grudnia 2020 r.  została określona w ustawie (art. 44 ust. 10). 

 Należy rozstrzygnąć, czy upoważnienie ma dotyczyć okresu po 31 grudnia 2020 r. 

(należałoby zamienić przepisy miejscami – gdyż zasadą byłoby określenie współczynnika 

w rozporządzeniu,  a regulacja ustawowa byłaby wyjątkiem), czy daje możliwość zmiany 

ustawowego współczynnika (należałoby to wyraźnie podkreślić, oraz sformułować 

upoważnienie jako fakultatywne).  

 

11. W art. 45 w ust. 2 zawarto elementy wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia. 

Pkt 1 tego przepisu nie uwzględnia w swojej treści  możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby fizyczne (uwaga odnosi się odpowiednio do art. 75 ust. 4). 
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 Propozycja poprawek: 

–  w art. 45 w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 75 w ust. 4 pkt 1 otrzymują brzmienie: 

„1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;”; 

 

12.  Adresatem wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia jest Prezes URE. Powinno 

to znaleźć odzwierciedlenie w brzmieniu art. 45 ust. 4 (por. art. 129 § 1 K.p.a.).  

 Uwagę należy odpowiednio odnieść do art. 49 ust. 3. 

 Propozycja poprawek: 

– w art. 45 w ust. 4 oraz w art. 49 w ust. 3 wyraz „operatorowi” zastępuje się wyrazami „za 

pośrednictwem operatora”; 

 

13.  W art. 46 w ust. 2 termin wydania świadectwa pochodzenia liczy się od dnia 

przekazania przez operatora systemu elektroenergetycznego „kompletnego wniosku”. 

Analogiczny przepis zawarty w art. 50 ust. 2 nakazuje obliczać termin od dnia przekazania 

przez operatora systemu dystrybucyjnego gazowego „wniosku”. 

Należy ujednolicić przepisy, stosując technikę  z art. 50 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 46 w ust. 2 skreśla się wyraz „kompletnego”; 

 

14. Na podstawie art. 47 ust. 2 podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, jest 

obowiązany do wykonania obowiązku wyłącznie w sposób określony w art. 52 ust. 1 pkt 1. 

Przepis nie precyzuje do jakiego obowiązku się odnosi. Wydaje się, że przepis nie rozwija 

treści z ust. 1, gdyż inny jest zakres podmiotowy przepisów oraz nie ma związku pomiędzy 

obowiązkiem monitorowania cen, a obowiązkiem przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia. 

Jeżeli ustawodawca miał na myśli obowiązek  określony w art. 52 ust. 1 pkt 1, to przepis 

jest niepotrzebny i powinien zostać skreślony. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 47 skreśla się ust. 2;  

 

15. Ustawa w art. 51 w ust. 2 w zdaniu pierwszym określa termin wydania 

postanowienia o odmowie wydania świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia 

biogazu rolniczego. Przepis w tym zakresie powtarza treść art. 46 ust. 2 i art. 52 ust. 2. To 

uzasadnia skreślenie zdania pierwszego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 51 w ust. 2 skreśla się zdanie pierwsze; 

 

16. W art. 52  ust. 1 w pkt 2 znajduje się niepotrzebne podkreślenie, że opłatę zastępczą 

wnosi się w terminie określonym w art. 68 ust. 2 i oblicza w sposób określony w art. 56. 

 Propozycja poprawki: 

– w art. 52 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „w terminie określonym w art. 68 ust. 2 

obliczoną w sposób określony w art. 56”; 

 

17. Nie ma potrzeby, aby w treści oświadczenia składanego przez stronę postępowania 

organowi znajdował się adres publikacyjny cytowanej w oświadczeniu ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 54 w pkt 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. poz…)”; 

 

18. Formułując treść wzoru matematycznego należy posługiwać się zasadami zapisu 

matematycznego. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 56 wzór otrzymuje brzmienie: 



– 9 – 

"Oz = Ozj(Eo - Eu)"; 

 

2) w art. 98 w ust. 1 wzór otrzymuje brzmienie: 

"SRi =
Gi − SRi−1

Qi−1
" 

 

3) w art. 116 w ust. 14 we wzorze skreśla się występujący czterokrotnie znak sumy; 

 

4) w art. 168: 

a) w ust. 2: 

– w pkt 1 wzór otrzymuje brzmienie: 

 

"Ko = 1,3(Oz - Ozz)", 

 

– w pkt 2 wzór otrzymuje brzmienie: 

 

"Koz = Cc(Eoo - Ezo)", 

 

b) w ust. 6 wzór otrzymuje brzmienie (odpowiedniejszą formą zapisu byłoby umieszczenie 

prawej strony równania w liczniku, skreślenie liczby "0,5" i dodanie liczby "2" 

w mianowniku): 

 

"KO = 0,5CA(EOA - EWA)"; 

 

19. Na podstawie art. 77 ust. 1 minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, ceną referencyjną. W ust. 2 określono wytyczną do tego rozporządzenia.  

Minister właściwy do spraw gospodarki ma wziąć pod uwagę sumę średniej ceny 

sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłaszanej 

przez Prezesa URE oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh. 
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 Wytyczna, która nakazuje jedynie wziąć pod uwagę sumę, o której mowa w ust. 2 

wydaje się nazbyt ogólna. 

Być może ustawodawca, chciał aby cena referencyjna była sumą, o której mowa w ust. 

2. W takim przypadku, należałoby wyraźnie to podkreślić w treści ust. 2. Konsekwencją 

takiego założenia, byłaby zmiana formy wskazania ceny referencyjnej. Wydanie 

rozporządzenia jest możliwe tylko w przypadku, gdy upoważniony organ ma pewien zakres 

swobody przy formułowaniu rozporządzenia. W przypadku, gdyby cena referencyjna była 

sumą czynników określonych w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki byłby 

pozbawiony takiej swobody. Wtedy cena referencyjna powinna być ogłoszona 

w obwieszczeniu. 

 

20. W art. 77 w ust. 2 w pkt 2 określono składnik sumy będącej wytyczną 

rozporządzenia następującymi słowami: 

"kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh odpowiadającej wysokością średniej ważonej 

cen netto ważonej wolumenem transakcji praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych i pozasesyjnych, 

w których towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 

maksymalnie za okres od dnia 1 marca 2009 r. włącznie, zawartych na giełdzie towarowej, 

o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, w latach 2011–2013 wyrażonej w złotych z dokładnością 

do jednego grosza za 1 MWh." 

Wartość normatywną ma jedynie część przepisu odkreślająca kwotę. Pozostała część nie 

niesie wartości normatywnej. Jest jedynie wyjaśnieniem sposobu obliczenia kwoty przez 

ustawodawcę. Tego typu informacje powinny znajdować się w uzasadnieniu projektu ustawy, 

a nie w ustawie. 

Propozycja poprawki: 

 – w art. 77 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "odpowiadającej wysokością średniej ważonej 

cen netto ważonej wolumenem transakcji praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych i pozasesyjnych, 

w których towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia 
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potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 

maksymalnie za okres od dnia 1 marca 2009 r. włącznie, zawartych na giełdzie towarowej, 

o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, w latach 2011–2013 wyrażonej w złotych z dokładnością 

do jednego grosza za 1 MWh"; 

 

21. Wydając rozporządzenie, ustalające cenę referencyjnej energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 pkt 2, minister właściwy do spraw 

gospodarki bierze pod uwagę wyniki przedstawionych analiz ekonomicznych przez jednostki 

doradcze lub naukowo-badawcze dotyczące średnich kosztów wytwarzania energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (art. 77 ust. 3). 

Zasady techniki prawodawczej określają formy współdziałania organów przy 

wydawaniu rozporządzenia. Forma współdziałania zgodnie z § 74 Z.t.p. jest określana na 

początku przepisu upoważniającego, a nie wśród wytycznych. Pamiętać przy tym należy, że 

jeżeli zamierza się upoważnić do współdziałania przy wydaniu aktu powszechnie 

obowiązującego, podmiotami upoważnionymi mogą być jedynie te, które Konstytucja 

wyposaża w kompetencje do stanowienia aktów danego rodzaju. Ograniczenie to nie dotyczy 

opiniowania projektu aktu prawnego.
2
 

 Wydaje się, że mechanizm zaproponowany w przepisie jest czymś w rodzaju 

konsultacji. Dlatego najlepiej gdyby opinie jednostek doradczych lub naukowo-badawczych 

były wyrażane w trybie konsultacji. Nie można zapominać, że minister wydając 

rozporządzenie zawsze może zwrócić się do dowolnego podmiotu o opinię w sprawie 

projektu rozporządzenia. 

 Przepis w obecnym brzmieniu nakazuje wziąć pod uwagę opinie wskazanych 

podmiotów. Taka regulacja narusza konstytucyjny katalog podmiotów uprawnionych do 

wydawania rozporządzeń.  

 Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

– w art. 77 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "wyniki 

przedstawionych analiz ekonomicznych przez jednostki doradcze lub naukowo-badawcze 

dotyczące średnich kosztów wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

                                                 

2
 S. Wronkowska, M Zieliński: Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Warszawa 2004. s. 165 i 168. 
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obejmujące"; 

 

22. Na podstawie art. 79 ust. 3 pkt 9 wytwórca pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia ma złożyć oświadczenie o sposobie wytworzenia 

w przyszłości energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii. 

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że zastosowanie takiej konstrukcji 

prawnej może skutkować brakiem możliwości skazania za złożenie oświadczenia takiej 

treści. Wynika to z tego, że w chwili składania oświadczenia nie można zweryfikować 

prawdziwości oświadczenia. Będzie to możliwe dopiero w przyszłości. Dlatego trudno 

przypisać winę sprawcy w chwili czynu, co jest warunkiem odpowiedzialności karnej. 

Dlatego proponuję skreślenie omawianego przepisu. Ta sama argumentacja dotyczy art. 

71 ust. 3, art. 75 ust. 4 pkt 4 oraz części oświadczenia, o którym mowa w art. 116 ust. 5. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 71 skreśla się ust. 3; 

2) w art. 75 w ust. 4 skreśla się pkt 4; 

3)  w art. 79 w ust. 3 skreśla się pkt 9; 

4) w art. 116 w ust. 5 skreśla się wyrazy "oraz że sprzedawane ciepło zostanie wytworzone 

w całości z odnawialnych źródeł energii, a w przypadku, gdy będzie wytwarzane w jednostce 

wytwórczej, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie 

z innymi paliwami, sprzedażą objęta zostanie wyłącznie część wytwarzanego ciepła 

odpowiadająca udziałowi energii chemicznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu 

rolniczego w energii chemicznej paliwa zużywanego do wytwarzania ciepła"; 

 

23. Podmiot biorący udział w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii ma obowiązek złożyć kaucję albo gwarancję bankową (art. 78 ust. 3). 

W przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji kaucja podlega zwrotowi pod 
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warunkiem złożenia Prezesowi URE pisemnej rezygnacji z udziału w następnej aukcji (art. 81 

ust. 4 pkt 2). 

Po pierwsze, nie jasne są skutki złożeni rezygnacji. W szczególności, czy wytwórca jest 

nią związany, czy może w przyszłości ubiegać się o udział w następnej aukcji.  

Po drugie, trudno znaleźć uzasadnienie dla takiego ograniczenia prawa własności 

(Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. – art. 

64 ust. 1 Konstytucji). Przyjmuje się, że warunki ograniczenia konstytucyjnych praw 

i wolności określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji odnoszą się również do prawa własności. 

Tymi warunkami są: 

a) ograniczenie musi być zawarte w ustawie, 

b) są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo 

wolności i praw innych osób, 

c) ograniczenie nie może naruszać istoty wolności i praw. 

Warunki pierwszy i trzeci został spełniony. Natomiast trudno uznać, że ograniczenie 

dysponowania środkami złożonymi jako kaucja po zakończeniu aukcji, dla zabezpieczenia, 

której została złożona, jest konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 

lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 

albo wolności i praw innych osób. 

Dlatego proponuję odstąpienie przez ustawodawcę z warunku złożenia rezygnacji. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 81 w ust. 4  w pkt 2 skreśla się wyrazy „i który złożył Prezesowi URE pisemną 

rezygnację z udziału w następnej aukcji”; 

 

24. W art. 88 w zdaniu drugim wskazano, że na postanowienie o braku możliwości 

zakwalifikowania kwestionowanej ilości energii elektrycznej jako energii elektrycznej 

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii służy 

zażalenie. Przepis powtarza normę wyrażoną w art. 90 w ust. 2, co uzasadnia jego skreślenie. 

Propozycja poprawki: 
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– w art. 88 skreśla się zdanie drugie; 

 

25. Przepis art. 98 ust. 2 stanowi, że Prezes URE publikuje stawkę opłaty OZE na 

kolejny rok kalendarzowy w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do dnia 30 

listopada. 

Ponieważ w art.  6 w ust. 4 wprowadzono skrót „Biuletynem Informacji Publicznej 

URE”, to ustawa powinna się nim konsekwentnie posługiwać. Uwaga dotyczy analogicznie 

art. 195 ust. 2. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 98 w ust. 2 wyrazy "Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki" zastępuje się 

wyrazami "Biuletynie Informacji Publicznej URE”; 

2) w art. 195 w ust. 2 wyrazy " Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji 

Energetyki" zastępuje się wyrazami "Biuletynie Informacji Publicznej URE”; 

 

26. Art. 122 powtarza treść art. 64 § 2 K.p.a. co uzasadnia jego skreślenie. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 122 skreśla się ust. 1; 

 

27. W art. 125 zawarto przepisy dotyczące odmowy wydania gwarancji pochodzenia. 

Treść ust. 1 powtarza normy zawarte w art. 121 ust. 2 oraz w art. 123 ust. 2. Natomiast 

ust. 2 jest powtórzeniem art. 219 K.p.a. Skreślenie tych przepisów  będzie wymagało 

przeredagowania ust. 3. 

 Propozycja poprawki: 

- w art. 125: 

a) skreśla się ust. 1 i 2, 
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b) w ust. 3 po wyrazi "Zażalenie" dodaje się wyrazy "na odmowę wydania gwarancji 

pochodzenia";  

28. Na podstawie art. 131 ust. 2 Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacje związane 

z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

Należy pamiętać, że organem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest zarząd, 

a nie prezes zarządu (art. 400c Prawa ochrony środowiska). Jeżeli nie przemawia za tym jakiś 

istotny argument, również opiniowana ustawa powinna przyznawać kompetencje organowi 

Fundusz, a nie prezesowi zarządu, który jest tylko członkiem organu. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 131 w ust. 2 i 5 wyrazy "Prezes Zarządu" zastępuje się wyrazem "Zarząd"; 

 

29. Ustawa określa procedurę udzielenia akredytacji organizatorom szkoleń dla 

instalatorów instalacji odnawialnych źródeł energii. Ustawa powtarza lub modyfikuje szereg 

przepisów K.p.a. Wydaje się ze celem ustawodawcy było wprowadzenie postępowania, do 

którego niestosowałoby się przepisów K.p.a.  

Odstąpienie od zasad procedury administracyjnej wydaje się nieracjonalne. Zasady 

procesu administracyjnego są stosunkowo dobrze znane, obrosłe orzecznictwem i literaturą. 

Ponadto przyjęta koncepcja powoduje, że szereg kwestii zostaje nieuregulowanych (np. 

pełnomocnictwo, wyłączenie organów, postępowanie dowodowe). 

Należy rozważyć możliwość zastosowania przynajmniej niektórych przepisów K.p.a.  

 

30. Przepisy nie określają formy wniosków o wydanie certyfikatu oraz o udzielenie 

akredytacji dla podmiotu organizującego szkolenia. Z wyjątkiem dopuszczenia wniosków 

składnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Teoretycznie wnioski mogłyby zostać złożone ustnie do protokołu. Taką interpretację 

wzmacnia brak konieczności podpisania wniosków. Należy postawić pytanie, czy takie było 

zmierzenie ustawodawcy. 
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Propozycja poprawek: 

1) w art. 138 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) podpis wnioskodawcy”; 

2) w art. 146 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) podpis wnioskodawcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.”; 

 

31. Art. 140 powtarza treść art. 136 ust. 3 i 4 oraz art. 141 ust. 2, co uzasadnia jego 

skreślenie. 

Propozycja poprawki: 

– skreśla się art. 140; 

 

32. Zgodnie z art. 141 pkt 4 przesłanką cofnięcia certyfikatu instalatora instalacji 

odnawialnych źródeł energii jest istnienie dowodów potwierdzające, że mikroinstalacja, mała 

instalacja lub instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej 

nie większej niż 600 kW jest zainstalowana niezgodnie z przepisami. Tak sformułowany 

przepis zdaje się wykluczać dowody przeciwne. Byłaby to konstrukcja ograniczająca organ 

w możliwości rozstrzygnięcia w oparciu o tzw. prawdę materialną. 

 Propozycja poprawki: 

- w art. 141 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „istnieją dowody potwierdzające, że mikroinstalacja, 

mała instalacja lub instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

cieplnej nie większej niż 600 kW jest zainstalowana” zastępuje się wyrazami 

„mikroinstalacja, mała instalacja lub instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW została zainstalowana przez instalatora”; 
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33. W art. 142  w ust. 1 i 2 określono elementy wniosku  o przedłużenie certyfikatu dla 

instalatora instalacji odnawialnych źródeł energii. W ust. 3 i 4 ustawodawca odsyła do 

wymagań dla instalatora określonych w ust. 1 i 2. Należy zauważyć, że w ust. 1 nie zawarto 

żadnych wymagań dla instalatora. Natomiast w ust. 2 zawarto wymagania dla wniosku, a nie 

wymagania dla instalatora. Dopiero pośrednio można z ust. 2 domyślić się jakie wymagania 

winien spełniać instalator.  

Ponadto, zastosowana technika legislacyjna jest wadliwa, gdyż uniemożliwia 

odróżnienie braków formalnych wniosku (które w razie nieuzupełnienia  powinny skutkować 

odmową organu zajęcia się sprawą) od niespełnienia wymagań przez instalatora (ich 

konsekwencją powinno być wydanie rozstrzygnięcia merytorycznego, w którym odmawia się 

przedłużenia certyfikatu). 

 Propozycja poprawek: 

1) po art. 141 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. … Prezes UDT przedłuża ważność certyfikatu na okres kolejnych 5 lat jeżeli 

instalator: 

1) spełniania warunki, o których mowa w art. 136 ust. 3 lub 4; 

2) ukończył, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu, 

szkolenie przypominające; 

3) zainstalował, poddał modernizacji lub utrzymuje w należytym stanie technicznym co 

najmniej pięć mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW.” 

2) w art. 142: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu  składa się do Prezesa UDT w terminie 

30 dni przed dniem upływu ważności certyfikatu.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Do wniosku o przedłużeniu certyfikatu stosuje się art. 138 ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7.  

c) po ust. 2 dodaje się ust. …. i … w brzmieniu  

„… Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu instalatora i nie ma możności ustalenia tego 

adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 
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…. Jeżeli wniosek  nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w art. 141 Prezes UDT 

wzywa instalatora do usunięcia braków.”; 

d) skreśla się ust. 3 i 4; 

 

34. Art. 147 ust. 3 oraz art. 148 wzajemnie się  wykluczają. Przepisy te przewidują dwa 

różne skutki dla niespełnienia przez organizatora szkolenia wymagań określonych w art. 145 

ust. 1 pkt 1–3. Pierwszy przepis nakazuje po wezwaniu do usunięcia braków pozostawić 

wniosek o akredytacje bez rozpoznania, a drugi – odmówić udzielenia akredytacji. 

Wydaje się, że art. 147 ust. 3 powinien dotyczyć jedynie braków formalnych wniosku, 

a nie materialnych przesłanek udzielenia akredytacji. 

Należy zmienić kolejność przepisów dotyczących udzielenia akredytacji, aby 

odpowiadały kolejnym stadiom postepowania oraz skreślić ust. 2, jako nie wnoszący treści 

normatywnej.  

Propozycja poprawek: 

1) po art. 146 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. 1. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu organizatora szkolenia i nie ma 

możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się 

bez rozpoznania. 

2. Jeżeli wniosek  nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w art. 146 Prezes UDT 

wzywa organizatora szkolenia do usunięcia braków.”; 

2) w art. 147 skreśla się ust. 2 i 3; 

 

35. Ustawa wprowadza opłatę za przeprowadzenie egzaminu dla instalatora, wydania 

certyfikatu, przedłużenia ważności certyfikatu oraz udzielenie akredytacji podmiotom 

szkolącym (art. 155 ust. 1). 

Wysokość opłaty ma być określona przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 

w drodze rozporządzenia   (art. 155 ust. 2). 
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Art. 217 Konstytucji stanowi, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, 

określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad 

przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje 

w drodze ustawy. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 lipca 2011 r., sygn. P 9/09, sformułował pogląd 

że daniną publiczną jest: przymusowe, bezzwrotne, powszechne świadczenie pieniężne 

o charakterze publicznoprawnym, stanowiące dochód państwa lub innego podmiotu 

publicznego, nakładane jednostronnie (władczo) przez organ publicznoprawny w celu 

zapewnienia utrzymania państwa (choć mogą mu towarzyszyć także inne cele, np. 

stymulacyjne, prewencyjne), które służy wypełnianiu zadań (funkcji) publicznych 

wynikających z Konstytucji i ustaw (por. wyroki TK z: 10 grudnia 2002 r. sygn. P 6/02, 17 

stycznia 2006 r., sygn. U 6/04, 16 marca 2010 r., sygn. K 24/08, 13 lipca 2011 r., sygn. 

K 10/09). 

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny przyjmuje w swoim orzecznictwie, że – 

w odniesieniu do danin publicznych o charakterze niepodatkowym – przekazaniu do 

uregulowania w drodze rozporządzenia może podlegać szerszy zakres spraw niż w wypadku 

podatków (zob. wyrok TK z: 9 lutego 1999 r., sygn. U 4/98 oraz 13 lipca 2011 r., sygn. K 

10/09 - dotyczące opłaty eksploatacyjnej; 10 grudnia 2002 r., sygn. P 6/02 – dotyczący opłat 

za parkowanie). Trybunał Konstytucyjny uznał w powołanych wyrokach, że określenie 

w rozporządzeniu stawki opłaty jest dopuszczalne, pod warunkiem wskazania w ustawie 

minimalnych i maksymalnych stawek oraz dostatecznych kryteriów, pozwalających 

na ustalenie konkretnej stawki. 

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, czy opłaty o których mowa są daniną 

publiczną. Stanowią one przychód Urzędu Dozoru Technicznego (art. 155 ust. 4). Opłaty są 

świadczeniem pieniężnym o charakterze przymusowym. Przymus w tym wypadku przejawia 

się w tym, że każdy, kto chce wykonywać czynności instalatora lub organizatora szkolenia, 

musi te opłaty uiścić. Jej nałożenie stanowi przejaw władztwa państwa w stosunku do 

podmiotów prowadzących wskazaną działalność. Opłata mają charakter publicznoprawny – 

wynika to zarówno z tego, że obowiązek ich wniesienia wynika z ustawy, jak i z tego, że 

organem uprawnionym do jej pobierania jest organ publicznoprawny. Opłata pobrana zgodnie 

z prawem nie podlega zwrotowi (art. 155 ust. 3). Powyższe ustalenia przemawiają za tym, by 

analizowane opłaty uznać za daninę publicznoprawną. 
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Następnie pozostaje ustalić, czy opłaty z art. 155 mają charakter podatkowy. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 lipca 2011 r., sygn. P 9/09 oceniał zgodność 

z art. 217 Konstytucji  art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji 

(przepis brzmiał następująco: Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, uwzględniając charakter poszczególnych nadawców i ich 

programów, ustala, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 

(opłata koncesyjna), oraz może określić podmioty zwolnione od opłaty.). 

Trybunał uznał, że opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów 

radiowych i telewizyjnych nie można zaliczyć do podatków. Zdaniem Trybunału, jest to sui 

generis opłata publiczna o specyficznych cechach, za którą ponoszący opłatę podmiot 

uzyskuje świadczenie w postaci przyznania prawa do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej, które zgodnie z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej 

pierwotnie mu przysługuje, ale które z uwagi na ważny interes publiczny (w tym także 

potrzebę nadzoru nad zgodnym z prawem i spełniającym demokratyczne standardy 

dostarczaniem istotnych dla społeczeństwa usług medialnych) zostało ograniczone. 

Wysokość tej opłaty zawierała, po pierwsze, element rekompensaty kosztów, jakie organy 

administracji ponoszą w związku z procedurą przyznania tego prawa określonemu 

podmiotowi. Po drugie, zawierała także element stanowiący w istocie koszt uzyskania 

dostępu do rynku reglamentowanego, na którym koncesjonariusz, prowadząc działalność 

gospodarczą, korzysta z rzadkiego dobra, jakim są ograniczone zasoby częstotliwości. 

W ocenie Trybunału, opłata ta nie miała charakteru podatkowego z uwagi na jej 

ekwiwalentność w odniesieniu do obu wskazanych komponentów składających się na jej 

wysokość. 

Przytoczone orzeczenie należy odnieść do omawianego  przepisu i stosując wskazaną 

argumentację zakwalifikować opłaty z art. 155, jako niepodatkowe daniny publiczne. 

Konsekwencją tego jest uznanie mechanizmu określania  opłaty koncesyjnej za obrót 

węglem jako niespełniającej standardu wyznaczonego art. 217 Konstytucji, który wymaga, by 

o wszelkich istotnych elementach konstrukcyjnych zobowiązania daninowego, w tym o jego 

wysokości, przesądzał ustawodawca. 

Wydaje się, że aby nadać przepisowi treść zgodną z Konstytucją wystarczy określenie 

w ustawie minimalnych i maksymalnych stawek opłat. 
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36. Przepis art. 161 ust. 3 pkt 1 i 2 posługują się wyrażeniami „przekazaną lub 

sprzedaną” oraz „przyjętą lub zakupioną” w odniesieniu do energii będącej przedmiotem 

transferu statystycznego. W innych przepisach dotyczących transferu statystycznego 

ustawodawca nie używa pojęć "sprzedaży" i "kupna". Dla zachowania konsekwencji 

terminologicznej proponuje następującą poprawkę: 

- w art. 161 w ust. 3: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub sprzedaną”, 

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub zakupioną”; 

 

37. Na podstawie art. 166 pkt 5 kary administracyjne będą nakładane na podmiot, który 

przedkłada Prezesowi URE wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia lub wniosek 

o wydanie świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa odpowiednio 

w art. 45 ust. 1 oraz w art. 49 ust. 1, zawierający dane, informacje lub oświadczenia 

niezgodne ze stanem faktycznym. W zakresie składania fałszywego oświadczenia sprawca 

deliktu administracyjnego będzie podlegał róenież karze na podstawie art. 233 § 6 K.k. 

Aby uniknąć podwójnego karania proponuję wprowadzenie następującej poprawki: 

– w art. 266 w pkt 5 wyrazy ", informacje lub oświadczenia" zastępuje się wyrazami "lub 

informacje"; 

 

38. W art. 166 w pkt 14, 20 i 21 określono delikty administracyjne polegające na 

wykonywaniu działalności regulowanej bez wpisu do rejestru. Ten sam czyn jest karany na 

podstawie art. 60
1
 § 1 K.w. Spowoduje to podwójne karanie niektórych sprawców, co może 

zostać uznane za naruszenie art. 2 Konstytucji.
3
 

 Propozycja poprawki: 

                                                 

3
 Por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r. sygn. P 43/06. 
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– w art. 166 skreśla się pkt 14, 20 i 21; 

 

39. Organami kompetentnymi do nakładania kary pieniężnej na podstawie ustawy są 

Prezes ARR w zakresie działalności związanej z wytwarzaniem biogazu rolniczego 

i biopłynów oraz Prezes URE w pozostałym zakresie. Odwołania od decyzji wydanej przez 

Prezesa ARR rozpatrywane są w procedurze administracyjnej, a następnie ewentualnie 

sądowo-administracyjnej, natomiast odwołania od decyzji Prezesa URE rozpatrywane są na 

drodze procesu cywilnego. Taka regulacja powoduje, że podmioty ukarane w podobnej 

sytuacji mają inne uprawnienia, co może zostać poczytane jako naruszenie art. 32 ust. 1 

Konstytucji. 

Istnieją co najmniej dwa rozwiązania tego problemu: 

a) wszystkie decyzje wydaje prezes URE, 

b) do odwołania od decyzji Prezesa ARR stosuje się przepisy o odwołaniach od decyzji 

prezesa URE. 

 

40. W art. 168 w ust. 1 określono, górną granicę kary administracyjnej uzależniając ją  

od przychodów ukaranego podmiotu w poprzednim roku podatkowym. Ustawa nie określa 

maksymalnego wymiaru kary wymierzanej w  pierwszym roku działalności. 

 

41. Treść art. 168 ust. 4 i 7 winna być połączona w jednym ustępie. Propozycja 

poprawki: 

- w art. 168: 

a) w ust. 4: 

– w pkt 1 wyrazy „i 17” zastępuje się wyrazami „, 17, 20, 21 i 24”, 

– w pkt 2 wyrazy „i 19” zastępuje się wyrazami „, 19, 22 i 23”, 

b) skreśla się ust. 7; 
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42. Zgodnie z art. 170, Prezes URE będzie mógł nałożyć karę pieniężną na kierownika 

przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie 

większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. 

Przepisy nie określają jakie czyny podlegają ukaraniu. Wymaga to uzupełnienia. 

 

43. Na podstawie art. 172 ust. 2 organy mogą odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli 

zakres naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował 

obowiązek, zanim organy powzięły o tym wiadomość. Jest to potrzebny przepis, który 

pozwala zmierzający do indywidualizacji kary administracyjnej. Wydaje się, że warunki 

odstąpienia od wymierzenia kary są zbyt restrykcyjne. Warto rozważyć, czy nie uwzględnić 

w przepisie przypadków, gdy naruszenie norm sankcjonowanych np. było spowodowane 

okolicznościami na które ukarany nie miał żadnego wpływu lub nie było mało istotne 

(np. oczywista omyłka pisarska lub błąd rachunkowy w przekazanej informacji). 

 Taka liberalizację odpowiedzialności karno–administracyjnej można osiągnąć, np. 

poprzez następującą poprawkę: 

– w art. 177 w ust. 2 wyraz ", a" zastępuje się wyrazem "lub"; 

 

44. W art. 9e
1
 w pkt 1 w lit. c i w pkt 5 dodanymi do Prawa energetycznego znajdują się 

odesłania do przepisów wydanych na postawie art. 9a ust. 9. Odesłania są błędne, gdyż art. 9a 

ust. 9 Prawa energetycznego nie zawiera przepisu upoważniającego do wydania 

rozporządzenia.  

 

45. W art. 177 w pkt 20 w lit. c uzupełniono zadania Prezesa URE o „zbieranie 

i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w tym obliczanie 

i ogłaszanie, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, średnich cen 

sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale: – oraz 

ogłaszanie sposobu ich obliczania”. Przy czym zwrot „– oraz ogłaszanie sposobu ich 

obliczania” został oznaczony jako część wspólna nieistniejącego w przepisie wyliczenia.  
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 Przepis prawdopodobnie zwiera błąd edytorski, który należy poprawić poprzez  

sformułowanie przepisu w jednym ciągu, bez wyodrębnienia części wspólnej. 

 Propozycja poprawki: 

– w art. 177 w pkt 20 w lit. c, pkt 18a otrzymuje brzmienie: 

„18a) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, 

w tym obliczanie i ogłaszanie, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia każdego 

kwartału, średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 

w poprzednim kwartale, oraz ogłaszanie sposobu ich obliczania;”; 

 

46. Przepis art. 218 stanowi, że przepis art. 177 pkt 8 traci moc z dniem 31 grudnia 

2015 r. 

Należy zauważyć, że art. 177 pkt 8 jest przepisem nowelizującym, który dodaje art. 9e
1 

do Prawa energetycznego. Zapewne intencją ustawodawcy jest utrata mocy przez art. 9e
1
, 

a nie przez przepis nowelizujący. 

 Propozycja poprawki: 

- w art. 218 wyrazy "art. 177 pkt 8" zastępuje się wyrazami "art. 9e
1
 ustawy zmienianej 

w art. 177". 

 

47. Należy domniemywać, że wolą ustawodawcy było by utrata mocy przez przepis 

nastąpiła tego samego dnia, w którym zostanie uchylony art. 9e Prawa energetycznego, tzn. 

w dniu 1 stycznia 2016 r. 

 Propozycja poprawki: 

- w art. 218 wyrazy " z dniem 31 grudnia 2015 r" zastępuje się wyrazami "z dniem 1 stycznia 

2016 r"; 

 

48.  Propozycja poprawek redakcyjnych: 



– 25 – 

1) w art. 1 w ust. 2 wyrazy „wymienionej w ust. 2” zastępuje się wyrazami „ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1643) zwanej dalej „ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych”„; 

2) w art. 41 w ust. 11 i 12 wyraz „powyżej” zastępuje się wyrazami „w ust. 10”; 

3) w art. 41 w ust. 12 wyraz „właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej” 

zastępuje się wyrazami „wydanym na podstawie ust. 13”; 

4) w art. 41 w ust. 11 i 12 wyraz „powyżej” zastępuje się wyrazami „w ust. 10”; 

5) w art. 41 w ust. 13 i 18, w art. 72 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 73 w ust. 7, 

w art. 77 w ust. 1 i 4 wyraz "określa" zastępuje się wyrazem "określi"; 

6) w art. 41 w ust. 13 wyraz „powyżej” zastępuje się wyrazami „w ust. 12”; 

7) w art. 41 w ust. 14 wyraz skreśla się wyrazy „w art. 41”; 

8) w art. 41 w ust. 16 wyraz „powyżej” zastępuje się wyrazami „w ust. 15” oraz wyrazy 

„sprzedawca zobowiązany” zastępuje się wyrazami „sprzedawcy zobowiązanemu”; 

9) w art. 41 w ust. 17 wyraz „powyżej” zastępuje się wyrazami „w ust. 15” oraz wyrazy 

„właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej” zastąpić wyrazami: „ wydanym 

na podstawie ust. 18”; 

10) w art. 41 w ust. 18 wyraz „powyżej” zastępuje się wyrazami „w ust. 17”; 

11) art. 44 w ust. 3 w pkt 7 oraz w art. 73 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy art. „ustawy 

wymienionej w pkt 2”; 

12) w art. 44 w ust. 9-11 wyrazy „w ust. 7” zastępuje się wyrazami „w ust. 8”; 
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13) w art. 45 w ust. 7 wyrazy „w ust. 5” zastępuje się wyrazami „w ust. 6”; 

14) w art. 48 w ust. 5 po wyrazie „operatora” dodaje się wyraz „systemu”;   

15) w art. 54 w pkt 2 oraz w art. 177 w pkt 5, w art. 9a w ust. 5 w pkt 2 wyraz 

„. Klauzula” zastępuje się „; klauzula”; 

16) w art. 65 w ust. 2 wyrazy „W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 52 ust. 2, 

do” zastępuje się wyrazem „Do”; 

17) w art. 77 w ust. 1 oraz w art. 78 w ust. 1 wyrazy "w terminie nie krótszym" zastępuje 

się wyrazami "nie później"; 

18) w art. 79 w ust. 1 wyraz „oferty” zastępuje się wyrazem „ofertę”; 

19) w art. 80 w ust. 6 wyraz „pojęcia” zastępuje się „symbole”;  oraz szereg poprawek 

nadających przepisom odpowiednią formę gramatyczną; 

20) w art. 80 w ust. 9 skreśla się wyrazy „art. 80”; 

21) w art. 92 w ust. 1 skreśla się wyraz „wyłącznie”; 

22) w art. 95 w ust. 4 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w art. 100 ust. 3”; 

23) w art. 98 w ust. 1–3 skreśla się wyrazy „, o której mowa w art. 98 ust. 1,”; 

24) w art. 138 skreśla się wyrazy „w szczególności”; 

25) w art. 150 w części wspólnej wyliczenia wyrazy „bezstronny i niezależny przebieg” 

zastępuje się wyrazami „zapewnienie bezstronnego i niezależnego przebiegu”; 
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26) w art. 158 wyraz „Prezesa” zastępuje się wyrazem „Prezes”; 

27) w art. 131 w ust. 4 po wyrazach „14 dni od” dodaje się wyraz „dnia”; 

28) w art. 177 w pkt 20 w lit. a, w lit. e wyrazy „ust. 13” zastępuje się wyrazami „ust. 10”; 

29) w art. 177 w pkt 28: 

a) w lit. a: 

– w tiret drugim, w pkt 1f  wyrazy „ust. 10” zastępuje się wyrazami „ust. 7”, 

– w tiret czwartym, w pkt 34  wyrazy „ust. 8” zastępuje się wyrazami „ust. 5”, 

b) w lit. c: 

– w ust. 2a  wyrazy „ust. 13” zastępuje się wyrazami „ust. 10”, 

– w ust. 2c wyrazy „ust. 13” zastępuje się wyrazami „ust. 10” oraz wyrazy „ust. 10” 

zastępuje się wyrazami „ust. 17”; 

30) w art. 184 w ust. 2 wyrazy „ust. 1 i 8” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i 5”; 

31) w art. 202 w pkt 2 wyrazy „ust. 19” zastępuje się wyrazami „ust. 16”. 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


