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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 1015) 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 

z późn. zm.) 

Art. 3. 

 Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci; 

2)   ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach; 

3)   paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej; 

3a)  paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz 

ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci 

gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia; 

4)   przesyłanie - transport: 

a)  paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania 

do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych, 

b)  paliw ciekłych siecią rurociągów, 

c)  ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci 

4a)  
(4)

 przesyłanie dwutlenku węgla - transport dwutlenku węgla w celu jego podziemnego 

składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i 

składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 

Prawo geologiczne i górnicze;",- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii 

5)   dystrybucja: 

a)  transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich 

dostarczania odbiorcom, 

b)  rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów, 

c)  rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej 

- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii; 
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6)   obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym 

paliwami lub energią; 

6a)  
(5)

 sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 

wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 

obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu gazowego; 

7)   procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 

przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii; 

8)   zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z 

dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców; 

9)   urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych; 

10)  instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi; 

10a)  instalacja magazynowa - instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w tym 

bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, 

będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to 

przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do 

jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do 

działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań 

operatorów systemu przesyłowego gazowego; 

10b)  instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do: 

a)  skraplania gazu ziemnego lub 

b)  sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z instalacjami 

pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie 

regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego 

10c)  
(6)

 pojemności magazynowe gazociągów - pojemności umożliwiające magazynowanie 

gazu ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub w sieciach dystrybucyjnych z 

wyłączeniem instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań operatora systemu 

przesyłowego 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

11)  sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub 

dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego; 

11a)  sieć przesyłowa - sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów 

kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich 

napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego; 
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11b)  sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem 

gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną wysokich, 

średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu 

dystrybucyjnego; 

11c)  sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) - 

gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca 

jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo wykorzystywane 

do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego; 

11d)  gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw; 

11e)  gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego 

dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego; 

11f)  linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę 

wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną 

łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z 

instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do 

przedsiębiorstw od niego zależnych; 

11g)  koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy 

energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej; 

11h)  
(7)

 sieć transportowa dwutlenku węgla - sieć służącą do przesyłania dwutlenku węgla, 

wraz z towarzyszącymi jej tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch sieciowy 

jest odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla; 

12)  
(8)

 przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie: 

a)  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii 

lub obrotu nimi albo 

b)  przesyłania dwutlenku węgla; 

12a)  przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę 

przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 

139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. 

Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się: 
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a)  w odniesieniu do paliw gazowych: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją, lub 

-  magazynowaniem, lub 

-  skraplaniem 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo 

b)  w odniesieniu do energii elektrycznej: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii; 

12b)  użytkownik systemu - podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego lub 

zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu 

elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu; 

13)  odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z 

przedsiębiorstwem energetycznym; 

13a)  odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; 

do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na 

potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

13b)  
(9)

 odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym 

- odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub 

ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym; 

13c)  
(10)

 odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i 

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

13d)  
(11)

 odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału 

w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych; 

14)  gmina - gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym 

ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, z późn. zm.); 
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15)  regulacja - stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z 

koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 

prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców; 

16)  bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i 

perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie 

i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska; 

16a)  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - zdolność systemu elektroenergetycznego 

do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia 

dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię; 

16b)  bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej - nieprzerwaną pracę sieci 

elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych 

energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym 

dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w 

możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci; 

16c)  równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię - 

zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności 

podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i 

poborze; 

16d)  zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - stan systemu 

elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa 

pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 

17)  taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez 

przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim 

odbiorców w trybie określonym ustawą; 

18)  nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia 

umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego 

lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 

dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy; 

19)  ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci; 

20)  
(12)

 odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478); 
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20a)  
(13)

 (uchylony); 

20b)  
(14)

 mikroinstalacja - mikroinstalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20c)  
(15)

 mała instalacja - małą instalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20d)  
(16)

 (uchylony); 

20e)  
(17)

 (uchylony); 

20f)  
(18)

 (uchylony); 

20g)  
(19)

 (uchylony); 

20h)  
(20)

 instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w 

rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

21)  koszty uzasadnione - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku 

z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, 

przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią 

oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat 

ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej 

staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są 

kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych; 

22)  finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez 

punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania; 

23)  
(21)

 system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub 

instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do 

nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

23a)  bilansowanie systemu - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora systemu 

przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub 

dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię 

elektryczną z dostawami tych paliw lub energii; 

23b)  zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną 

przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych 

usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

systemu gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów technicznych 

paliw gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń 

technicznych w przepustowości tych systemów; 
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24)  operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy 

w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, 

bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z 

innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi; 

25)  operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w 

systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, 

bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z 

innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi; 

26)  operator systemu magazynowania - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji 

magazynowej; 

27)  operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub regazyfikacją 

skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji tego gazu; 

28)  operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające systemami 

połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi elektroenergetycznymi, w tym 

systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo systemem przesyłowym, dystrybucyjnym, 

magazynowania lub skraplania gazu ziemnego; 

28a)  
(22)

 operator sieci transportowej dwutlenku węgla - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci 

transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania 

tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę; 

29)  sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom 

paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z 

prawa wyboru sprzedawcy; 

30)  usługa kompleksowa - usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej 

postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie 
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usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi 

magazynowania paliw gazowych; 

31)  normalny układ pracy sieci - układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych, 

zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii 

elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii 

elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci; 

32)  subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności 

gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami 

pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej 

grupy odbiorców. 

33)  kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w 

trakcie tego samego procesu technologicznego; 

34)  ciepło użytkowe w kogeneracji - ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu 

niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w 

kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł; 

35)  jednostka kogeneracji - wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać energię 

elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne; 

36)  energia elektryczna z kogeneracji - energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracji i 

obliczoną jako: 

a)  całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku 

kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii 

chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w 

kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej: 

–  75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, turbina 

gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, ogniwo 

paliwowe, albo 

–  80% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo-parowy z odzyskiem 

ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo 

b)  iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji wytworzonego ze 

średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną 

lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż sprawności graniczne, o 

których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na podstawie pomiarów 
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parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedziału czasowego, i 

określa stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji; 

37)  referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego - sprawność 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia 

oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji zamiast 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła; 

38)  wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i 

ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej 

zużywanej w: 

a)  jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem 

energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach 

sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub 

b)  jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z 

wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych 

wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; 

39)  standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w 

poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: 

a)  nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych 

danych, 

b)  o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej, 

c)  zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; 

40)  bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i 

prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej 

energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu 

rozliczeniowego; 

41)  centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora systemu 

przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów 

odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania energii 

elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te 

podmioty prowadzą bilansowanie handlowe; 
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42)  podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - osobę fizyczną lub prawną 

uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy 

z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem handlowym 

użytkowników systemu; 

43)  jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa 

energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy; 

44)  rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 

211, poz. 1384, z późn. zm.), odpowiednio, przez spółkę prowadzącą giełdę albo przez 

spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy. 

45)  
(23)

 wytwarzanie - produkcję paliw lub energii w procesie energetycznym; 

46)  
(
przedsiębiorstwo powiązane - jednostkę powiązaną z jednostką w rozumieniu art. 3 pkt 

43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613); 

47)  
(25)

 derywat elektroenergetyczny - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 

lit. d-f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), który odnosi się do energii elektrycznej; 

48)  
(26)

 derywat gazowy - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się do 

paliw gazowych; 

49)  system gazowy wzajemnie połączony - wzajemnie połączone sieci gazowe, instalacje 

magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich 

urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami[.]<;> 

<50) informacja wewnętrzna – informację wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 

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); 

51)  manipulacja na rynku – manipulację na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 2 

rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

52)  próba manipulacji na rynku – próbę manipulacji na rynku, o której mowa w art. 

2 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

53) produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym – umowy i instrumenty 

pochodne, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 
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54) uczestnik rynku – uczestnika rynku w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 

wymienionego w pkt 50.> 

[Art. 9t. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w 

instalacjach odnawialnego źródła energii z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z 

biogazu rolniczego, przesyłaniem energii elektrycznej lub paliw gazowych, magazynowaniem 

paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego 

oraz podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych wykonują 

obowiązek określony w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 poprzez 

przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji dotyczących infrastruktury 

energetycznej w sektorach gazu ziemnego i energii elektrycznej, w zakresie określonym w pkt 

2 lub 3 załącznika do tego rozporządzenia.] 

<Art. 9t. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym 

w instalacjach odnawialnego źródła energii z wyłączeniem wytwarzania energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego, przesyłaniem energii elektrycznej lub paliw 

gazowych, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub 

regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego oraz podmioty realizujące lub planujące 

realizację projektów inwestycyjnych wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej 

w Unii Europejskiej, zastępującym rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 

oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, 

str. 61), zwanym dalej „rozporządzeniem 256/2014”, poprzez przekazanie Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w 

sektorach gazu ziemnego i energii elektrycznej, w zakresie określonym w pkt 2 lub 3 

załącznika do tego rozporządzenia.> 

[Art. 15e. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej informacje 

dotyczące infrastruktury energetycznej w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 

elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii, biopaliw oraz dotyczącej wychwytywania i składowania dwutlenku węgla 
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emitowanego przez te sektory, będących w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, o 

których mowa w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010.] 

<Art. 15e.  

Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej informacje 

dotyczące infrastruktury energetycznej w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, 

energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, biopaliw oraz dotyczącej wychwytywania i składowania 

dwutlenku węgla emitowanego przez te sektory, będących w obszarze zainteresowania 

Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu 256/2014.> 

Art. 23. 

1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i 

polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

1a. 
(235)

 Prezes URE jest uprawniony do kontrolowania i nakładania kar na przedsiębiorstwa 

energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu 

paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej 

koncesji. 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 

1)   udzielanie i cofanie koncesji; 

2)   zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i 

ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym 

analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; 

3)   ustalanie: 

a)  współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania 

przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, 

b)  okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w lit. a, 

c)  wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, dla 

przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

d)  maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw 

gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców, 

e)  
(236)

 jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a, 

f)   wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f; 

3a)  opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o których 

mowa w art. 16 ust. 1; 

4)   kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a; 

4a)  
(237)

 kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 oraz 

w art. 49b ust. 1; 

5)   uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16; 

6)   wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz 

publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej 

stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych adresowych, 

obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami systemu; 

6a)  
(238)

 przyznawanie certyfikatu niezależności; 

6b)  
(239)

 kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora 

systemu przesyłowego gazowego obowiązków określonych w niniejszej ustawie oraz 

umowie, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, w tym monitorowanie powiązań pomiędzy 

właścicielem sieci przesyłowej a operatorem systemu przesyłowego gazowego oraz 

przepływu informacji między nimi; 

6c)  
(240)

 informowanie Komisji Europejskiej o wyznaczeniu operatorów systemów 

przesyłowych; 

7)   udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 

ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1; 

8)   zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa w art. 9g; 

9)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: 

a)  wyłaniania sprzedawców z urzędu, 

b)  budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć 

zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; 

10)  kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na 

wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii 

elektrycznej; 
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11)  kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz innych uczestników rynku 

energii elektrycznej obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 

714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także wykonywanie innych obowiązków 

organu regulacyjnego wynikających z tego rozporządzenia; 

11a)  
(241)

 kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub 

operatora systemu połączonego gazowego oraz innych uczestników rynku paliw 

gazowych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005, a także wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego 

wynikających z tego rozporządzenia oraz zatwierdzanie odpowiednich punktów w 

systemie przesyłowym, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 tego 

rozporządzenia; 

11b)  
(242)

 zatwierdzanie metod alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami, 

opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w 

odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowej gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005; 

12)  rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1; 

13)  nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 

14)  współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw 

energetycznych ograniczającym konkurencję; 

14a)  współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem kapitałowym, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do 

właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie; 

14b)  
(243)

 współpraca z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją, w szczególności w 

zakresie sporządzania i stosowania kodeksów sieci oraz zatwierdzania metod zarządzania 

ograniczeniami opracowanymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005, a także w zakresie integracji krajowych sektorów energetycznych na poziomie 

regionalnym; 

14c)  
(244)

 zawieranie umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu zacieśniania 

współpracy w zakresie regulacji; 

14d)  
(245)

 zwracanie się do Agencji w sprawie zgodności decyzji wydanych przez inne organy 

regulacyjne, o których mowa w pkt 14b, z wytycznymi, o których mowa w 

rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 

r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 

energii elektrycznej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 

r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz informowanie Komisji Europejskiej o 

niezgodności tych decyzji; 

15)  ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 

przedsiębiorstw energetycznych; 

16)  określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu 

kształtowania taryf; 

17)  publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 

energii; 

18)  zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w tym 

obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 



- 16 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

a)  średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w 

jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2, 

b)  średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób jej 

obliczenia, 

c)  średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw 

posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami 

kogeneracji: 

–  opalanych paliwami węglowymi, 

–  opalanych paliwami gazowymi, 

–  opalanych olejem opałowym, 

–  stanowiących odnawialne źródła energii 

d)  
(246)

 średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji 

energii elektrycznej, obliczanej na podstawie cen zawartych w umowach 

kompleksowych, 

- w poprzednim roku kalendarzowym; 

19)  gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a)  gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej wytwarzania energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b)  biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych 

[- znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich do 

ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do 15 lipca roku 

sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 

617/2010 w zakresie określonym w pkt 2-4 załącznika do powyższego 

rozporządzenia;] 

<−  znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie 

ich do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do 15 lipca roku 

sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu 256/2014 w zakresie 

określonym w pkt 2–4 załącznika do tego rozporządzenia;> 
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19a)  przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11; 

<19b) wykonywanie zadań, obowiązków oraz korzystanie z uprawnień określonych w 

sposób wiążący dla organu regulacyjnego w rozporządzeniu Parlamentu 

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

integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, zwanym dalej 

„rozporządzeniem 1227/2011”, oraz współpraca z Agencją, organami regulacyjnymi 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) − stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i 

konsumentów oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem 

finansowym, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w 

rozporządzeniu 1227/2011;> 

20)  monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie: 

a)  zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z którymi 

istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, 

b)  mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego i 

zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie gazowym i elektroenergetycznym, 

c)  warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania napraw 

tej sieci, 

d)  wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, korzystania z 

sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z uwzględnieniem 

konieczności traktowania tych informacji jako poufnych ze względów handlowych, 

e)  warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania gazu 

ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, 

f)  bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, 

g)  wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań, 

h)  wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w art. 

44; 
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21)   wydawanie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, i świadectw 

pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, oraz ich umarzanie; 

21a)  wydawanie, na wniosek organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, opinii 

dotyczącej skutków ekonomicznych, w tym wpływu na opłacalność wytwarzania energii, 

zastosowania do źródeł spalania paliw drugiej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a 

ust. 2 pkt 2 tej ustawy; 

22)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

2a. Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 i 20, w szczególności sporządza 

raport przedstawiający i oceniający: 

1)   warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

2)   
(249)

 realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4, z uwzględnieniem zamierzeń 

inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2b. Raport, o którym mowa w ust. 2a, może zawierać także propozycje zmian przepisów 

określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa 

w art. 9 ust. 3, i szczegółowych zasad kształtowania taryf dla energii elektrycznej, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3, służących rozwojowi 

zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką 

energetyczną państwa, o której mowa w art. 15a, i wnioskami wynikającymi ze 

sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2c. Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w ust. 2a, ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

2d. Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 

32 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu 

województwa. 

3a. 
(250)

 W sprawach o udzielenie albo cofnięcie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych, 

magazynowanie paliw ciekłych lub obrót nimi z zagranicą niezbędne jest zasięgnięcie 

opinii Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz właściwego naczelnika urzędu 

celnego. 



- 19 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 

pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest 

równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii. 

4a. 
(251)

 Nieprzedstawienie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych lub naczelnika 

urzędu celnego opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 1, w zakresie o którym 

mowa w ust. 3a, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest 

równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 

5. 
(252)

 Prezes URE uchyla decyzję wydaną w sprawach, o których mowa w ust. 2, jeżeli 

Komisja Europejska stwierdziła jej niezgodność z przepisami wydanymi na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do 

sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji od Komisji Europejskiej o 

konieczności jej uchylenia, i informuje o tym uchyleniu Komisję Europejską. 

6. 
(253)

 Prezes URE współpracując z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją zapewnia 

taki sam stopień poufności otrzymanych informacji, jaki jest wymagany od organu 

udostępniającego informacje. 

7. 
(254)

 Prezes URE kontroluje zapewnienie równego i otwartego dostępu do sieci 

transportowej dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla oraz 

rozstrzyga spory w zakresie określonym w art. 11n ust. 7. 

<Art. 23a. 

1. Uczestnik rynku rejestruje się, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011, w 

krajowym rejestrze uczestników rynku, o którym mowa w art. 9 ust. 2 tego 

rozporządzenia. 

2. Rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu rejestracyjnym, o 

którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia 1227/2011, udostępnianym na stronie 

internetowej URE.  
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Art. 23b. 

1. Prezes URE przeprowadza kontrolę lub prowadzi postępowanie wyjaśniające w 

sprawach manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii oraz 

niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej w zakresie 

produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które nie są 

instrumentami finansowymi. 

2. Przez niezgodne z prawem wykorzystywanie informacji wewnętrznej rozumie się 

działania wbrew zakazom określonym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011. 

Art. 23c. 

1. Kontrola, o której mowa w art. 23b, „kontrola REMIT” jest prowadzona przez 

upoważnionego pracownika URE, zwanego dalej „pracownikiem kontrolującym”, u 

każdego uczestnika rynku lub podmiotu działającego w imieniu uczestnika rynku, 

zwanych dalej „podmiotami kontrolowanymi”.  

2. Prezes URE może upoważnić do udziału w kontroli REMIT osoby posiadające 

wiadomości specjalne, jeżeli do jej przeprowadzenia niezbędne są tego rodzaju 

wiadomości. 

3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli REMIT oraz do udziału w tej kontroli 

zawiera: 

1) oznaczenie organu kontroli; 

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli; 

3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia; 

4) imię, nazwisko i stanowisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

pracownika kontrolującego lub osoby, o której mowa w ust. 2; 

5) oznaczenie podmiotu kontrolowanego; 

6) określenie przedmiotu i zakresu kontroli; 

7) określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska 

lub sprawowanej funkcji; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego. 

4. Pracownik kontrolujący doręcza podmiotowi kontrolowanemu lub osobie przez niego 

upoważnionej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli REMIT. 

5. W razie nieobecności podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, 

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli REMIT może być okazane innemu 
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pracownikowi podmiotu kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której 

mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 121, z późn. zm.), lub przywołanemu świadkowi, którym powinien być 

funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu 

przeprowadzającego kontrolę. W takim przypadku upoważnienie doręcza się 

niezwłocznie podmiotowi kontrolowanemu, nie później jednak niż trzeciego dnia od 

dnia wszczęcia tej kontroli. 

Art. 23d. 

1. W toku kontroli REMIT pracownik kontrolujący ma prawo: 

1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków 

transportu podmiotu kontrolowanego; 

2) żądania udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników 

informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a 

także sporządzania z nich notatek i kopii; 

3) żądania od osób, o których mowa w art. 23e ust. 1, ustnych wyjaśnień 

dotyczących przedmiotu kontroli; 

4) żądania informacji od osób, które biorą lub brały udział w sposób pośredni lub 

bezpośredni w zawieraniu kontrolowanych transakcji; 

5) przeprowadzania kontroli w siedzibie podmiotu kontrolowanego. 

2. Osobie upoważnionej do udziału w kontroli REMIT na podstawie art. 23c ust. 2 

przysługują uprawnienia pracownika kontrolującego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

i 2, oraz uprawnienie do udziału wraz z pracownikiem kontrolującym w 

przeszukaniu, o którym mowa w art. 23g. 

3. W toku kontroli REMIT pracownik kontrolujący może korzystać z pomocy 

funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub Policji. Organy kontroli 

państwowej lub Policja wykonują czynności na polecenie kontrolującego. 

4. W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli REMIT lub poszczególne czynności 

w jej toku, po uprzednim poinformowaniu podmiotu kontrolowanego, mogą być 

utrwalane przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Informatyczne 

nośniki danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, na których zarejestrowano przebieg kontroli lub 

poszczególne czynności w jej toku, stanowią załącznik do protokołu kontroli. 
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Art. 23e. 

1. W toku kontroli REMIT podmiot kontrolowany, osoba przez niego upoważniona, 

posiadacz lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka 

transportu, o których mowa w art. 23g ust. 1, są obowiązani do współdziałania z 

pracownikiem kontrolującym polegającego na: 

1) udzielaniu żądanych informacji; 

2) umożliwianiu wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń 

oraz środków transportu; 

3) udostępnianiu akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów lub innych nośników 

informacji. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić współdziałania, gdy naraziłoby to je 

lub ich małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej 

linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność 

karną. Prawo odmowy współdziałania w toku kontroli REMIT trwa po ustaniu 

małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także 

po ustaniu wspólnego pożycia. 

Art. 23f. 

1. Podmiot kontrolowany zapewnia pracownikowi kontrolującemu oraz osobom 

upoważnionym do udziału w kontroli REMIT warunki i środki niezbędne do 

sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności: 

1) sporządza we własnym zakresie kopie dokumentów, w tym wydruki z nośników 

informacji, a także informatycznych nośników danych, wskazanych przez 

pracownika kontrolującego; 

2) zapewnia w miarę możliwości samodzielne zamknięte pomieszczenie, jeżeli jest to 

niezbędne do przeprowadzenia kontroli; 

3) zapewnia wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych 

przedmiotów; 

4) udostępnia środki łączności, którymi dysponuje, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania czynności kontrolnych. 

2. Podmiot kontrolowany dokonuje potwierdzenia za zgodność z oryginałem 

sporządzonych kopii dokumentów i wydruków. W przypadku odmowy 
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potwierdzenia za zgodność z oryginałem potwierdza je pracownik kontrolujący, o 

czym czyni wzmiankę w protokole kontroli. 

3. Czynności kontrolne mogą być podejmowane również poza siedzibą podmiotu 

kontrolowanego, w szczególności w siedzibie URE, jeżeli jest to uzasadnione 

charakterem tych czynności oraz może przyczynić się do szybszego i 

skuteczniejszego przeprowadzenia kontroli. 

Art. 23g. 

1. Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w lokalu mieszkalnym lub 

w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu są 

przechowywane przedmioty, akta, księgi, dokumenty i inne informatyczne nośniki 

danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, mogące mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego 

istotnego dla prowadzonego postępowania, pracownik kontrolujący w toku kontroli 

REMIT może również dokonać przeszukania tych pomieszczeń lub rzeczy, za zgodą 

sądu ochrony konkurencji i konsumentów, udzieloną na wniosek Prezesa URE. 

2. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie poważnego naruszenia przepisów ustawy, w 

szczególności wtedy, gdy mogłoby dojść do zatarcia dowodów, z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 1, Prezes URE może wystąpić przed wszczęciem postępowania 

kontrolnego. 

3. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów wydaje w ciągu 48 godzin postanowienie w 

sprawie, o której mowa w ust. 1. Na postanowienie sądu ochrony konkurencji i 

konsumentów nie przysługuje zażalenie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − 

Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) mające 

zastosowanie do przeszukania stosuje się odpowiednio. 

Art. 23h. 

1. Pracownik kontrolujący lub osoby upoważnione do udziału w kontroli REMIT 

ustalają stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku tej kontroli, a w 

szczególności dokumentów, przedmiotów, oględzin oraz ustnych lub pisemnych 

wyjaśnień i oświadczeń oraz innych nośników informacji. 

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zabezpieczone przez: 
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1) pozostawienie ich w wydzielonym lub oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym 

pomieszczeniu podmiotu kontrolowanego; 

2) złożenie, za pokwitowaniem udzielonym podmiotowi kontrolowanemu, na 

przechowanie w wyznaczonym miejscu.  

Art. 23i. 

1. Prezes URE w toku kontroli REMIT może wydać postanowienie o zajęciu akt, ksiąg, 

innych wszelkiego rodzaju dokumentów lub informatycznych nośników danych, w 

rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, 

na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli, nie dłuższy niż 7 dni. 

2. Osobę posiadającą przedmioty, o których mowa w ust. 1, pracownik kontrolujący 

wzywa do wydania ich dobrowolnie, a w razie odmowy można przeprowadzić ich 

odebranie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Na postanowienie o zajęciu przedmiotów, o których mowa w ust. 1, zażalenie 

przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone. Wniesienie zażalenia nie 

wstrzymuje wykonania postanowienia. 

4. Do zabezpieczenia na miejscu kontroli, w celu wykonywania czynności w toku 

kontroli, akt, ksiąg, innych wszelkiego rodzaju dokumentów lub informatycznych 

nośników danych oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, 

jak również pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, w których znajdują się te 

dokumenty lub przedmioty, nie stosuje się przepisów ust. 1–3. 

Art. 23j. 

1. Przedmioty podlegające zajęciu, o którym mowa w art. 23i ust. 1, w czasie kontroli 

REMIT należy, po dokonaniu oględzin i sporządzeniu protokołu zajęcia, zabrać albo 

oddać na przechowanie osobie godnej zaufania z zaznaczeniem obowiązku ich 

przedstawienia na każde żądanie Prezesa URE. 

2. Protokół zajęcia przedmiotów powinien zawierać: oznaczenie sprawy, z którą zajęcie 

ma związek, podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, 

dokładną listę zajętych przedmiotów i, w miarę potrzeby, ich opis, a ponadto 

wskazanie postanowienia Prezesa URE o zajęciu. Protokół podpisuje dokonujący 

zajęcia i przedstawiciel podmiotu kontrolowanego. 

3. Dokonujący zajęcia przedmiotów jest obowiązany do natychmiastowego wręczenia 

osobom zainteresowanym pokwitowania stwierdzającego, jakie przedmioty i przez 
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kogo zostały zajęte, oraz do niezwłocznego powiadomienia osoby, której przedmioty 

zostały zajęte. 

4. Zajęte przedmioty należy zwrócić niezwłocznie po stwierdzeniu, że są zbędne dla 

prowadzonego postępowania, albo po uchyleniu przez sąd ochrony konkurencji i 

konsumentów postanowienia o zajęciu przedmiotów, jednak nie później niż po 

upływie terminu, o którym mowa w art. 23i ust. 1. 

Art. 23k. 

1. Przebieg przeprowadzonej kontroli REMIT pracownik kontrolujący przedstawia w 

protokole kontroli. 

2. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności: 

1) wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu podmiotu kontrolowanego; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 

3) imię, nazwisko i stanowisko pracownika kontrolującego; 

4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli; 

5) opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli oraz wykaz dowodów 

zebranych w toku kontroli; 

6) opis załączników; 

7) pouczenie podmiotu kontrolowanego zawierające informację o prawie zgłaszania 

zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu. 

3. Materiał dowodowy zgromadzony w toku kontroli REMIT stanowi załącznik do 

protokołu kontroli. 

Art. 23l. 

1. Protokół kontroli REMIT podpisują pracownik kontrolujący i podmiot 

kontrolowany. 

2. Przed podpisaniem protokołu kontroli podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od 

dnia przedstawienia tego protokołu do podpisu może złożyć na piśmie zastrzeżenia 

do przedstawionego protokołu. 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, pracownik kontrolujący 

dokonuje ich analizy i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a 

w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią 

część protokołu kontroli w formie aneksu do protokołu. 

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, pracownik kontrolujący 

informuje o tym podmiot kontrolowany na piśmie. 
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5. O odmowie podpisania protokołu kontroli pracownik kontrolujący czyni wzmiankę w 

protokole. 

6. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia 

się podmiotowi kontrolowanemu, z wyłączeniem materiału dowodowego 

pozostającego w posiadaniu tego podmiotu. 

7. Wraz z protokołem kontroli Prezes URE może zgłosić zalecenia usunięcia przez 

podmiot kontrolowany nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie wyników 

kontroli REMIT, zwane dalej „zaleceniami”, w terminie nie krótszym niż 14 dni od 

dnia otrzymania tych zaleceń. 

8. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub 

interes inwestorów, Prezes URE może zgłosić zalecenia przed zakończeniem kontroli, 

wyznaczając podmiotowi kontrolowanemu termin do usunięcia nieprawidłowości 

krótszy niż 14 dni. O zgłoszeniu zaleceń w tym trybie zamieszcza się wzmiankę w 

protokole kontroli. 

9. Bieg terminu do usunięcia przez podmiot kontrolowany nieprawidłowości 

wskazanych w zaleceniach rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania 

tych zaleceń. 

10. Podmiot kontrolowany niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po upływie 

terminu do usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach, przekazuje 

Prezesowi URE informację o sposobie ich uwzględnienia, wskazując szczegółowy 

sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Art. 23m. 

1. Prezes URE, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów współpracują i wzajemnie przekazują 

informacje, w tym informacje prawnie chronione na podstawie odrębnych 

przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań wynikających z 

rozporządzenia 1227/2011, w tym na potrzeby prowadzonej kontroli lub 

postępowania wyjaśniającego, o których mowa w art. 23b. Organy te są obowiązane 

zapewnić ochronę informacji przekazywanych na podstawie rozporządzenia 

1227/2011 oraz zapobiegać ich niezgodnemu z prawem wykorzystywaniu. 

2. Do przekazywania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

informacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 73 ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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3. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać porozumienia o współpracy i 

wymianie informacji. 

Art. 23n. 

1. Prezes URE może przekazać do publicznej wiadomości informację o środkach lub 

sankcjach zastosowanych za naruszenie obowiązków określonych w rozporządzeniu 

1227/2011. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych. Do 

publicznej wiadomości podaje się firmę (nazwę) podmiotu, którego działalności 

dotyczy naruszenie przepisów rozporządzenia 1227/2011, a w przypadku gdy 

podmiot ten prowadzi działalność pod innym oznaczeniem, do publicznej 

wiadomości podaje się także to oznaczenie.  

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie narusza podanie do publicznej wiadomości 

firmy (nazwy), pod którą prowadzi działalność osoba fizyczna. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Prezesa URE. 

Art. 23o. 

1. W przypadku gdy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w sprawach, o 

których mowa w art. 23b, postępowanie przygotowawcze jest prowadzone z urzędu 

lub na podstawie zawiadomienia Prezesa URE lub innego podmiotu, prokurator 

zawiadamia o tym Prezesa URE, wskazując w zawiadomieniu firmę (nazwę) lub inne 

oznaczenie podmiotu, pod którym prowadzi on działalność, w związku z którą jest 

prowadzone postępowanie.  

2. Prokurator lub sąd w sprawach, o których mowa w art. 23b, przekazują Prezesowi 

URE informacje o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania 

przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania 

przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia informację o 

prawomocnym orzeczeniu sądu.  

Art. 23p. 

1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa w sprawach, o których mowa w art. 23b, Prezes URE może 

zarządzić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Postępowanie 

wyjaśniające nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.  



- 28 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi pracownik URE pisemnie upoważniony przez 

Prezesa URE. W zakresie upoważnienia przepisy art. 23c ust. 3–5 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz do wydania dokumentu lub innego 

nośnika informacji można wezwać każdego, kto dysponuje określoną wiedzą, 

dokumentem lub nośnikiem. Przepis art. 23e stosuje się odpowiednio. 

4. Do czynności podejmowanych w toku postępowania wyjaśniającego przepisy art. 23d 

ust. 1 i 4, art. 23f oraz art. 23i stosuje się odpowiednio. 

5. W toku postępowania wyjaśniającego, w granicach koniecznych do sprawdzenia, czy 

zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa w sprawach, o których 

mowa w art. 23b, Prezes URE może zażądać od: 

1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej − udostępnienia określonych 

informacji stanowiących tajemnicę skarbową; 

2) podmiotów i instytucji, o których mowa w art. 8 ust. 4 lit. b–f rozporządzenia 

1227/2011, udostępniania informacji, określonych w art. 8 ust. 1 tego 

rozporządzenia, stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu odrębnych ustaw. 

Przekazanie informacji, o których mowa w punktach poprzedzających, nie stanowi 

naruszenia obowiązku zachowania odpowiednio tajemnicy skarbowej i tajemnicy 

zawodowej. 

6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Prezes URE składa zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wszczyna kontrolę REMIT albo zarządza 

zamknięcie postępowania wyjaśniającego. 

7. Do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącza się akta 

postępowania wyjaśniającego z załącznikami. 

8. Zamknięcie postępowania wyjaśniającego nie stanowi przeszkody do ponownego jego 

przeprowadzenia o ten sam czyn, chyba że nastąpiło przedawnienie karalności 

przestępstwa.> 

<Art. 28b. 

Tajemnica służbowa, o której mowa w art. 17 rozporządzenia 1227/2011, może być 

ujawniana wyłącznie na żądanie: 

1) sądu lub prokuratora w związku z toczącym się: 

a) przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji objętych 

tajemnicą służbową, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w 
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związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od 

państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej 

Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udostępnienie tajemnicy służbowej, 

b) postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo popełnione w 

związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji objętych 

tajemnicą służbową; 

2) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej − w związku z prowadzonym przez 

inspektora kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe 

lub wykroczenie skarbowe, w zakresie informacji dotyczących danej osoby fizycznej, 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: 

a) przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

objętych tajemnicą służbową, 

b) popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub 

transakcji objętych tajemnicą służbową; 

3) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera − w 

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej 

jednostki, określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, z późn. zm.); 

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy 

lub żołnierzy − w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

5) Prezesa URE − w związku z wykonywaniem zadań wynikających z rozporządzenia 

1227/2011; 

6) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów − w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów; 
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7)  Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego − w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 614); 

8) Policji − jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na 

zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529); 

9) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego − jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34 ustawy z dnia 24 

maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.); 

10) Centralnego Biura Antykorupcyjnego − jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 

9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 

i 1822); 

11) komornika sądowego − w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub 

innej czynności prawnej objętej tajemnicą służbową − w zakresie informacji 

dotyczących tego podmiotu; 

12) administracyjnego organu egzekucyjnego − w związku z toczącym się 

postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 

Art. 28c. 

Zakazu ujawniania tajemnicy służbowej, o której mowa w art. 17 rozporządzenia 

1227/2011, nie narusza przekazywanie takiej informacji: 

1) właściwym organom w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub w 

załączonych do niego dokumentach; 

2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom Służby Celnej lub 

organom kontroli skarbowej − w zakresie, trybie i na warunkach określonych w 

odrębnych ustawach; 
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3) przez Prezesa URE lub jego upoważnionego przedstawiciela do publicznej 

wiadomości − w zakresie dotyczącym treści podjętych decyzji, także w sprawach 

indywidualnych, na podstawie których są wydawane decyzje administracyjne, jeżeli 

ze względu na przejrzystość rynku energetycznego Prezes URE uznał przekazanie 

takiej informacji za uzasadnione; 

4) w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych 

określonych w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie; 

5) bezpośrednio osobie, której informacja dotyczy, lub za zgodą tej osoby; 

6) w wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 1227/2011.> 

<Art. 30a. 

Do postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 23p, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego. 

Art. 30b. 

W sprawach o przestępstwa określone w rozdziale 7a Prezesowi URE, na jego wniosek, 

przysługują uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.> 

Art. 44. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz 

eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową 

w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla 

wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie: 

1)   dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym kosztów stałych, kosztów zmiennych 

i przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami 

gazowymi lub energią, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego 

lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także w odniesieniu do grup 

odbiorców określonych w taryfie; 

2)   niezwiązanym z działalnością wymienioną w pkt 1. 

<1a. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do sporządzania, badania, 

ogłaszania i przechowywania sprawozdania finansowego na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o rachunkowości.> 

[2. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do sporządzania i przechowywania, na 

zasadach i w trybie określonych w przepisach o rachunkowości, sprawozdania 

finansowego zawierającego bilans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze, 



- 32 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej, o których 

mowa w ust. 1.] 

<2. W celu spełnienia wymogów mających zapewnić równoprawne traktowanie 

odbiorców oraz wyeliminowanie subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami, 

o których mowa w ust. 1, w ramach ujawnień w informacji dodatkowej rocznego 

sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1a, należy przedstawić 

odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla 

poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, przesyłania, dystrybucji lub 

magazynowania paliw gazowych, obrotu paliwami gazowymi, skraplania gazu 

ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także wskazać zasady 

alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów do każdej z tych 

działalności.> 

<2a. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 49a ust. 2, w ramach 

ujawnień w informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego, o którym 

mowa w ust. 1a, przedstawia odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i 

strat odrębnie dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

energii elektrycznej dla jednostek wytwórczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów u wytwórców w związku z 

przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 

elektrycznej, dla których nie zakończył się okres korygowania w rozumieniu tej 

ustawy, oraz wskazuje zasady alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i 

przychodów do każdej z tych działalności.> 

[3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, podlega badaniu, zgodnie z zasadami określonymi 

w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, także w zakresie 

zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania 

skrośnego pomiędzy działalnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.] 

<3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, podlega badaniu przez podmiot uprawniony 

do badania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W opinii, o której mowa w art. 

65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, biegły rewident powinien 

stwierdzić, czy zamieszczone w informacji dodatkowej odpowiednie pozycje bilansu 

oraz rachunki zysków i strat sporządzone odrębnie dla każdej wykonywanej 
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działalności gospodarczej spełniają wymogi, o których mowa w ust. 2, w zakresie 

zapewnienia równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania 

subsydiowania skrośnego pomiędzy tymi działalnościami.> 

<3a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2a, podlega badaniu przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w 

rozdziale 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W opinii, o której 

mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, biegły rewident 

powinien stwierdzić, czy zamieszczone w informacji dodatkowej, o której mowa w 

ust. 2a, odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat spełniają wymogi, 

o których mowa w ust. 2a.> 

<Art. 44a. 

Niezależnie od obowiązków wskazanych w art. 44 ust. 1, operator systemu przesyłowego 

jest obowiązany prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne 

obliczanie przychodów i kosztów, zysków i strat dla wykonywanej działalności w 

zakresie bilansowania systemu przesyłowego oraz dla zarządzania ograniczeniami 

systemowymi.> 

4. Sprawozdanie finansowe sporządzane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej powinno zawierać 

informację o przychodach z tytułu wykonywania prawa własności do sieci przesyłowej 

lub sieci dystrybucyjnej. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne dokonujące zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, są obowiązane do zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym informacji 

o tych zmianach wraz z uzasadnieniem; zmiany te muszą gwarantować porównywalność 

informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych przed 

wprowadzeniem tych zmian oraz po ich wprowadzeniu. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne, które nie jest obowiązane na podstawie odrębnych 

przepisów do publikowania sprawozdań finansowych, udostępnia te sprawozdania do 

publicznego wglądu w swojej siedzibie. 

Art. 54. 

 1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w 

przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone 

świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. 



- 34 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1a. (uchylony). 

1b. W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, 

inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach regulacji 

gospodarki paliwami i energią, o których mowa w art. 21a, sprawdzenie spełnienia 

wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć. 

1c. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku: 

1)   wniosku pracodawcy: 

a)  gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w 

przepisach, o których mowa w ust. 6, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, 

ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub 

sieci, których uprawnienie dotyczy, 

b)  który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub 

sieci; 

2)   osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, 

świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz 

mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, co pięć lat. 

2. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji 

określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których 

mowa w ust. 1. 

2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób będących obywatelami państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane 

kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich 

potwierdzenie zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. 

3. Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez: 

1)   Prezesa URE; 

2)   właściwych ministrów i Szefów Agencji, o których mowa w art. 21a - w zakresie 

eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych w jednostkach 
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organizacyjnych podległych tym ministrom lub Szefom Agencji lub przez nich 

nadzorowanych; 

3)   ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji 

energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego. 

3a. Organ uprawniony do powoływania komisji kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 3, 

może odwołać członka komisji w przypadku: 

1)   choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; 

2)   rezygnacji z członkostwa w komisji; 

3)   niewywiązywania się z obowiązków członka komisji; 

4)   utraty kwalifikacji umożliwiających powołanie w skład komisji. 

3b. Organ uprawniony do powoływania komisji kwalifikacyjnych może odwołać komisję 

kwalifikacyjną na wniosek jednostki organizacyjnej, przy której ją powołano, w 

przypadku: 

1)   rezygnacji jednostki organizacyjnej, przy której powołano komisję kwalifikacyjną, z 

dalszego prowadzenia tej komisji; 

2)   odwołania części członków komisji kwalifikacyjnej, uniemożliwiającego dalsze 

wykonywanie zadań przez tę komisję. 

4. Za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty od osób 

kierujących wnioski o stwierdzenie kwalifikacji. 

<4a. Nie pobiera się opłat za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, przez 

komisje kwalifikacyjne powołane przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli 

następuje ono na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej podległej temu 

ministrowi lub przez niego nadzorowanej.> 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią przychód jednostek organizacyjnych, przy 

których powołano komisje kwalifikacyjne. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których mowa w 

ust. 1. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, 

określi w szczególności: 

1)   rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń i sieci, przy których eksploatacji jest 

wymagane posiadanie kwalifikacji; 
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2)   zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji i urządzeń, o 

których mowa w pkt 1; 

3)   tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; 

4)   jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, i tryb ich 

powoływania; 

5)   wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w pkt 2; 

6)   wzór świadectwa kwalifikacyjnego. 

Art. 56. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1) nie przestrzega obowiązków wynikających ze współpracy z jednostkami upoważnionymi 

do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi, wynikających z przepisów 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4; 

1a) nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE 

świadectwa pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu lub świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji albo nie uiszcza opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8, lub nie 

przestrzega obowiązków zakupu energii elektrycznej, o których mowa w art. 9a ust. 6, lub 

nie przestrzega obowiązków zakupu ciepła, o których mowa w art. 9a ust. 7, lub 

przedkłada Prezesowi URE wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia, świadectw 

pochodzenia biogazu lub świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawierające dane lub 

informacje niezgodne ze stanem faktycznym; 

1b) nie przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 7 

i 8, lub mimo wezwania przedkłada instrukcję niespełniającą wymagań określonych w 

ustawie; 

1c)  nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l, art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f, ust. 

9-9b, art. 9d ust. 8, art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 21 i 22; 

1d) nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do 

sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003; 

1e) nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego; 
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1f) nie przedkłada lub przedkłada niezgodną ze stanem faktycznym towarowemu domowi 

maklerskiemu lub domowi maklerskiemu, deklarację, o której mowa w art. 9a ust. 1b; 

1g)  ustala instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 8b, niespełniającą wymagań określonych w 

ustawie; 

2) nie przestrzega obowiązku utrzymywania zapasów paliw, o którym mowa w art. 10 ust. 1, 

lub nie uzupełnia ich w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1b lub 1c, obniża je w 

innych przypadkach niż wymienione w art. 10 ust. 1a, lub nie przekazuje informacji, o 

których mowa w art. 10 ust. 1e; 

3) (uchylony); 

3a) nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na 

podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3; 

4) z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1; 

5) stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi URE do 

zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47; 

5a) nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa w 

art. 47 ust. 1; 

6) stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z 

określonymi w niej warunkami; 

7) odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28; 

7a) świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie 

przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28; 

8) prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44; 

9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji; 

10) nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń; 

11) wprowadza do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań określonych 

w art. 52; 

12) nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji; 

12a)  będąc osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzi działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z 

zagranicą, bez wymaganej koncesji; 

13) realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 ust. 6; 
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14) z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza dostarczanie paliw gazowych, 

energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców; 

15) z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub 

zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g ust. 1 

lub art. 7 ust. 1; 

16) z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 4h ust. 2; 

17) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5a ust. 1-3; 

18) nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 8g, warunków przyłączenia; 

19) nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu 

elektroenergetycznego, procedur postępowania i wymiany informacji, a także nie stosuje 

się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, 

planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9, a także poleceń operatora systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, o 

których mowa w art. 11d ust. 1 i 2; 

20) nie przestrzega warunków i kryteriów niezależności operatora systemu, o którym mowa w 

art. 9d ust. 1-2; 

21) nie zapewnia wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spełnienia warunków i 

kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-2; 

22) nie przedkłada do zatwierdzenia programu określającego przedsięwzięcia, jakie należy 

podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o 

którym mowa w art. 9d ust. 4, lub nie przedkłada nowego programu, o którym mowa w 

art. 9d ust. 4b; 

23) mimo uprzedniego wezwania, nie wykonuje w wyznaczonym terminie programu 

określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia 

niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d ust. 

4, zatwierdzonego przez Prezesa URE lub podejmuje działania niezgodne z 

postanowieniami tego programu; 

24) będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowiązków operatora 

wynikających z ustawy; 

24a)  nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw 

gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem systemu 
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połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyłania, dystrybucji, 

magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji 

skroplonego gazu ziemnego; 

25) z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 9h ust. 1 i 6, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji wydanej na 

podstawie art. 9h ust. 9; 

25a)  z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o 

przyznanie certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w decyzji, o 

której mowa w art. 9h
1 

ust. 12; 

26)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9h ust. 11 i 12; 

27) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9j ust. 1, 4 lub 5; 

28) wytwarza biogaz rolniczy lub wytwarza energię elektryczną z biogazu rolniczego bez 

wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 9p ust. 1; 

29) nie złożył w terminie sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9r ust. 1, lub 

podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane; 

30) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 9s ust. 1; 

30a)  utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11s ust. 1; 

31)  nie przedkłada sprawozdań, o których mowa w art. 9d ust. 5a i art. 16 ust. 18 lub planów, 

o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4; 

32)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2, art. 49b ust. 1 oraz w 

art. 49c ust. 1; 

33) naruszył sposób i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 49a ust. 12; 

34)  nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 9a ust. 1a
5
 pkt 1; 

35)  nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci transportowej 

dwutlenku węgla; 

36)  z nieuzasadnionych powodów: 

a) odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11m, 

b) odmawia dostępu, o którym mowa w art. 11o ust. 1 pkt 4, 

c) wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla; 

37)  będąc operatorem, o którym mowa w art. lin, nie realizuje obowiązków operatora sieci 

transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy; 

38)  nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11p ust. 3, warunków przyłączenia[.]<;> 
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<39) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 1227/2011, nie 

podaje informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości; 

40) nie przekazuje Agencji danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 

1227/2011, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne; 

41) nie przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, o których mowa w art. 8 ust. 

5 rozporządzenia 1227/2011, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne; 

42) dokonuje sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez 

wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji 

danych podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje w formularzu 

rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe; 

43) utrudnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 23c 

ust. 1 lub w art. 23p ust. 1.> 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza: 

1)  w zakresie pkt 1-27 i 30a-38 Prezes URE; 

2) w zakresie pkt 28-30 Prezes Agencji Rynku Rolnego. 

2a. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1a nie 

może być niższa niż: 

1) w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1, obliczona 

według wzoru: 

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ko - minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Oz - opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 2, wyrażoną w złotych, 

Ozz - uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych; 

2) w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 6, obliczona 

według wzoru: 

Koz = Cc x (Eoo - Ezo), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Koz - minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Cc - średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o 

której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eoo - ilość oferowanej do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 

źródłach energii, wyrażoną w MWh, 
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Ezo - ilość zakupionej energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w 

danym roku, wyrażoną w MWh; 

3)  w zakresie nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 8, obliczona 

według wzoru: 

KS = 1,3 x (OZK - OZZK), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KS - minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

OZK - opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 8a, wyrażoną w złotych, 

OZZK - uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych. 

2b. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1a i 28-30, stanowią 

przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2c. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1f nie może 

być niższa niż wysokość obliczona wg wzoru: 

Ko = 1,3 x Oza +1,3 x Ozb 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oza - opłata zastępcza nieuiszczona przez towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski obliczona wg wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 2, w stosunku do energii 

elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a 

niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b, 

Ozb - opłata zastępcza nieuiszczona przez towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski obliczona wg wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 8a, w stosunku do energii 

elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a 

niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b. 

2d. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 29 wynosi 1.000 zł; 

2)  ust. 1 pkt 28, 30 i 34 wynosi 10.000 zł; 

3)  ust. 1 pkt 12a, wynosi od 200.000 zł do 1.000.000 zł. 

2e. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie 

może być niższa niż 3.000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia. 

2f. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i 21, 

nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3. 

<2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 

39–43, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł.> 
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[3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu 

ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara 

pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary 

nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z 

działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.] 

<3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1–38, nie może przekroczyć 

15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku 

podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na 

podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego 

przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym.> 

4. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2b. 

5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. 

6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, 

stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości 

finansowe. 

6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest 

znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. 

7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

<7a. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa.> 

8. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w 

zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń 

przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 

lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 

września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. 
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Rozdział 7a 

Przepisy karne 

Art. 57a. 

1. Kto dokonuje manipulacji na rynku,  

podlega grzywnie do 2500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

2. Kto wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację,  

podlega grzywnie do 1000 stawek dziennych. 

Art. 57b. 

1. Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1227/2011, 

wykorzystuje informację wewnętrzną poprzez nabywanie lub zbywanie lub próbę 

nabycia lub zbycia, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, 

bezpośrednio lub pośrednio, produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie 

hurtowym, których informacja ta dotyczy,  

podlega grzywnie do 2500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

2. Jeżeli czynu określonego w ust. 1 dopuszcza się osoba, o której mowa w art. 3 ust. 2 lit. 

a lub c rozporządzenia nr 1227/2011,  

podlega ona grzywnie do 2500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Art. 57c. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1227/2011, 

ujawnia informację wewnętrzną jakiejkolwiek innej osobie,  

podlega grzywnie do 1000 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 57d. 

Kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1227/2011, 

zaleca innej osobie w oparciu o informację wewnętrzną nabycie lub zbycie 

produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, do których odnosi 

się ta informacja, lub nakłania inną osobę w oparciu o informację wewnętrzną do 

nabycia lub zbycia takich produktów,  

podlega grzywnie do 1000 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 3. 



- 44 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 57e. 

Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia 1227/2011, ujawnia 

tajemnicę służbową w rozumieniu tego przepisu,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 57f. 

Kto, zawodowo zajmując się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji, wbrew 

obowiązkowi, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 1227/2011, nie przekazuje 

Prezesowi URE informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji lub 

próbie manipulacji na hurtowym rynku energii lub informacji o każdym 

uzasadnionym podejrzeniu niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznej, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

197 oraz z 2015 r. poz. 478) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   giełdzie towarowej - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków technicznych 

zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji 

giełdowych oraz jednakowy dostęp w tym samym czasie do informacji rynkowych, a w 

szczególności do informacji o kursach i cenach towarów giełdowych oraz o obrotach 

towarami giełdowymi; 

1a)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 94); 

2)   towarach giełdowych - rozumie się przez to dopuszczone do obrotu na danej giełdzie 

towarowej lub do obrotu organizowanego zgodnie z odrębnymi przepisami: 

a)  oznaczone co do gatunku rzeczy, 

b)  różne rodzaje energii lub paliwa gazowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), 

c)  limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, 
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d)  (1) prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), oraz ze 

świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478); 

e)  niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, 

określonych rodzajów energii, paliw gazowych, mierników i limitów wielkości produkcji, 

emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. d i f, 

f)  prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 

Nr 94, poz. 551, z późn. zm.); 

3)   transakcji giełdowej - rozumie się przez to umowę dotyczącą towarów giełdowych 

zawartą na giełdzie towarowej, w tym umowę zawartą w celu realizacji obrotu 

transgranicznego w ramach łączenia rynków, przez: 

a)  członków giełdy, 

b)  zleceniodawców, którzy zawarli umowę ze spółkami handlowymi prowadzącymi 

działalność maklerską, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, w zakresie obrotu towarami 

giełdowymi, o których mowa w pkt 2 lit. a, 

c)  inne podmioty uprawnione do uczestniczenia w obrocie transgranicznym w ramach 

łączenia rynków; 

4)   giełdowej izbie rozrachunkowej - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków 

technicznych utworzony w celu organizacji i prowadzenia rozliczeń transakcji 

giełdowych; 

5)   członku giełdy - rozumie się przez to podmiot, który zawarł ze spółką prowadzącą giełdę 

umowę o członkostwo i na podstawie regulaminu giełdy jest dopuszczony do zawierania 

transakcji giełdowych; 

6)   działalności maklerskiej - rozumie się przez to działalność w zakresie obrotu towarami 

giełdowymi, realizowaną na giełdzie towarowej; 

7)   (uchylony); 

8)   towarowym domu maklerskim - rozumie się przez to spółkę akcyjną albo spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

prowadzącą działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi; 

9)   domu maklerskim - rozumie się przez to: 
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a)  domy maklerskie, 

b)  banki prowadzące działalność maklerską, 

c)  zagraniczne firmy inwestycyjne lub zagraniczne osoby prawne, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- jeżeli dokonują czynności w zakresie obrotu towarami giełdowymi; 

10)  tajemnicy zawodowej - rozumie się przez to informację uzyskaną przez osobę 

wymienioną w art. 53 ust. 1 w związku z czynnościami służbowymi, zatrudnieniem, 

stosunkiem zlecenia lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze, dotyczącą 

giełdowego obrotu towarami giełdowymi lub czynności wynikających z uczestnictwa w 

tym obrocie, albo działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru 

Finansowego, zwanej dalej "Komisją", jeżeli nieuprawnione ujawnienie takiej informacji 

mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony 

interes osoby fizycznej lub prawnej, bądź jednostki organizacyjnej, której ta informacja 

dotyczy, a w szczególności informację zawierającą: 

a)  dane osobowe klienta, inwestora, strony umowy, czynności lub transakcji, 

b)  treść umowy i przedmiot czynności lub transakcji, 

c)  dane o sytuacji majątkowej osób, o których mowa w lit. a, w tym oznaczenie rachunku 

lub rejestru towarów giełdowych lub rachunku pieniężnego oraz stany tych 

rachunków; 

11)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 

pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382); 

12)  (uchylony); 

13)  instytucjach rynku towarów giełdowych - rozumie się przez to giełdy towarowe, 

giełdowe izby rozrachunkowe, towarowe domy maklerskie oraz maklerów giełd 

towarowych; 

14)  radzie nadzorczej giełdy - rozumie się przez to radę nadzorczą spółki prowadzącej giełdę 

towarową; 

15)  (uchylony); 

16)  gwarantowaniu - rozumie się przez to nieodwołalne zobowiązanie do wykonania każdego 

zobowiązania wynikającego z transakcji towarami giełdowymi; 
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17)  łączeniu rynków - rozumie się przez to tworzony przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego gazowego i podmiot 

prowadzący giełdę towarową transgraniczny mechanizm łączenia rynków krajowych 

oparty o wspólny algorytm ustalania cen i udostępnione uczestnikom połączonych rynków 

zdolności przesyłowe na połączeniach z innymi systemami przesyłowymi 

elektroenergetycznymi lub gazowymi; 

18)  obrocie transgranicznym - rozumie się przez to obrót energią elektryczną lub paliwami 

gazowymi dokonywany przez użytkowników systemu z użytkownikami innych systemów 

przesyłowych elektroenergetycznych lub gazowych na podstawie umów dwustronnych 

lub transakcji zawieranych w ramach łączenia rynków; 

19)  derywacie elektroenergetycznym - rozumie się przez to instrument finansowy w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d i e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, który odnosi się do energii elektrycznej; 

20)  derywacie gazowym - rozumie się przez to instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 

1 pkt 2 lit. d i e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

który odnosi się do gazu ziemnego[.]<;> 

<21) informacji wewnętrznej – rozumie się przez to informację wewnętrzną, o której 

mowa w art. 2 pkt 1 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); 

22) manipulacji na rynku – rozumie się przez to manipulację na rynku, o której mowa w 

art. 2 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 21; 

23) próbie manipulacji na rynku − rozumie się przez to próbę manipulacji na rynku, 

o której mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w pkt 21.> 

 

<Art. 12a. 

1. Spółka prowadząca giełdę tworzy i utrzymuje skuteczne mechanizmy i procedury 

mające na celu przeciwdziałanie oraz identyfikację przypadków niezgodnego z 

prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej, manipulacji na rynku lub próby 

manipulacji na rynku. Przez niezgodne z prawem wykorzystywanie informacji 

wewnętrznej rozumie się działania wbrew zakazom określonym w art. 3 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 
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25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku 

energii. 

2. Spółka prowadząca giełdę, w sposób ciągły i adekwatny do ryzyka, prowadzi nadzór 

nad przestrzeganiem przez członków tego rynku wdrożonych przez tę spółkę 

mechanizmów i procedur, o których mowa w ust. 1. 

3. Spółka prowadząca giełdę monitoruje transakcje zawierane na rynku towarów 

giełdowych przez jego członków w celu identyfikowania wszelkich przypadków 

naruszenia zasad uczciwego obrotu oraz przypadków uzasadniających podejrzenie 

wystąpienia manipulacji na rynku lub próby manipulacji na rynku lub 

wykorzystania informacji wewnętrznej wbrew zakazom, o których mowa w art. 3 i 5 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku 

energii. 

4. Spółka prowadząca giełdę informuje niezwłocznie Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o 

wystąpieniu zdarzenia, o każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia, 

o którym mowa w ust. 3. Informacja zawiera szczegółowy opis takiego przypadku. 

5. Spółka prowadząca giełdę ustala i wdraża procedury umożliwiające jej sprawowanie 

nadzoru, o którym mowa ust. 2.> 

<Art. 51a. 

1. Podmioty nadzorowane, o których mowa w art. 5 w pkt 1 i 2 oraz pkt 12–14 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, są obowiązane do 

niezwłocznego przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o 

każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji na rynku lub próby manipulacji na 

rynku, zawierającej: 

1) szczegółowe dane dotyczące podejrzanej transakcji, ze wskazaniem: 

a) towaru giełdowego w rozumieniu art. 2 pkt 2, będącego przedmiotem transakcji, 

b) rodzaju transakcji i trybu jej zawarcia, 

c) daty i miejsca transakcji, 

d) ceny i wolumenu transakcji, 

e) rodzaju rynku i systemu notowań towarów giełdowych, których dotyczy 

transakcja, 
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f) opisu zlecenia dotyczącego towarów giełdowych, których dotyczy transakcja, w 

tym jego typu i wielkości, 

g) osoby, która złożyła zlecenie lub zawarła transakcję, z określeniem w 

szczególności, czy działała ona na rachunek własny czy na rzecz osoby trzeciej; 

2) opis powodów uzasadniających podejrzenie; 

3) informacje pozwalające na identyfikację osób, na rachunek których zlecenie zostało 

złożone lub została zawarta transakcja, oraz innych osób mających związek z 

zawieraną transakcją; 

4) określenie związku podmiotu nadzorowanego z podejrzaną transakcją i osobami, 

o których mowa w pkt 3, wynikającego z charakteru wykonywanych przez ten 

podmiot czynności; 

5) inne informacje, które w ocenie podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 

w pkt 1 i 2 oraz pkt 12–14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym, mogą mieć istotne znaczenie dla weryfikacji podejrzenia; 

6) datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację. 

2. W przypadku gdy wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, podmiot 

nadzorowany nie posiada wszystkich informacji, przekazuje te informacje, które są 

mu znane, co najmniej ze wskazaniem powodu powzięcia podejrzenia manipulacji 

lub próby manipulacji. Pozostałe informacje, w których posiadanie podmiot 

nadzorowany wszedł później, podmiot ten przekazuje niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być sporządzane i przekazywane przez 

podmiot nadzorowany pisemnie lub w inny sposób, w szczególności w postaci 

elektronicznej lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, z 

zachowaniem poufności tych informacji. W takim przypadku podmiot nadzorowany, 

na żądanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przedstawia dokument 

potwierdzający na piśmie fakt przekazania informacji. 

4. Podmiot wykonujący obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zarówno o fakcie 

dokonania zgłoszenia, jak i jego treści, nie może informować podmiotów innych niż 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności osób, na których rachunek 

transakcje przeprowadzono, lub podmiotów powiązanych z tymi osobami, z 

wyłączeniem przypadków, w których obowiązek przekazania tych informacji wynika 

z przepisów innych ustaw. 



- 50 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5. Podmioty nadzorowane, o których mowa w ust. 1, tworzą i utrzymują skuteczne 

mechanizmy i procedury mające na celu przeciwdziałanie oraz identyfikację 

przypadków niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej, 

manipulacji lub próby manipulacji.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 584, z późn. zm.) 

Art. 79. 

1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 

2. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy: 

1)   kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3)   kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1728); 

4)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184); 

<4a) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);> 

4a)  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o 

których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875); 

5)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska naturalnego; 

6)   przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism 

na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione. 
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3. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w przypadkach 

określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

4. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 

30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola 

nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie 

kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

5. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia. 

6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   oznaczenie przedsiębiorcy; 

4)   wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5)   podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. 

7. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się 

w książce kontroli i protokole kontroli. 

 

Art. 82. 

 1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności 

przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy: 

1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

<3a) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo energetyczne;> 

4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska naturalnego; 

5)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed 

dokonaniem tego zwrotu; 



- 52 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 

prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w 

zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 

7)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym; 

8)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. 

1a. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie 

lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa, zasada określona w ust. 1 

zdanie pierwsze odnosi się do zakładu lub części przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 

1b. 

1b. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola, 

dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych niezbędnych do 

zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy. 

1c. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o 

którym mowa w art. 104 i 105. 

2. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ 

kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą 

inny termin przeprowadzenia kontroli. 

Art. 83. 

1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku 

kalendarzowym nie może przekraczać: 

1)   w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 

2)   w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 

3)   w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; 

4)   w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych. 

2. Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy: 

1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 
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2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

<3a) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo energetyczne;> 

4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska naturalnego; 

5)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed 

dokonaniem tego zwrotu; 

6)   przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 

prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w 

zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 

7)   kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ 

wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny 

transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - w zakresie związanym z 

wykonaniem tej decyzji; 

8)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym; 

9)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. 

3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od 

organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się 

przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności 

kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów, o których 

mowa w ust. 1. 

3a. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli zostanie 

ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości 

przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego 
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lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego 

obowiązku. 

3b. Organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o ujawnionych okolicznościach, o których 

mowa w ust. 3a, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie materiał 

dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w książce 

kontroli i protokole kontroli. 

3c. Czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 3a, nie może spowodować przekroczenia 

odpowiednio dwukrotności czasu określonego w ust. 1. 

4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, 

można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w 

danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania 

powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 614) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym. 

2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje: 

1)   nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), zwanej dalej "ustawą - Prawo 

bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 

2013 r. poz. 908 i 1036) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109); 

2)   nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o 

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. 

zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 710), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1147), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 

oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 i 1717) oraz ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097); 
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3)   nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 

r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą o działalności ubezpieczeniowej", ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 

2015 r. poz. 577); 

[4)   nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 

2015 r. poz. 73), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73), zwanej dalej 

"ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197 oraz z 2015 r. poz. 478) oraz ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 oraz z 

2015 r. poz. 73);] 

<4) nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z 

późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 oraz z 2015 r. poz. 978), ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 oraz z 

2015 r. poz. 73 i 978), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”, ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197 oraz z 

2015 r. poz. 478), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 oraz z 2015 r. poz. 73) oraz 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) w zakresie dotyczącym produktów energetycznych 

sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są instrumentami finansowymi i do 

których stosuje się art. 9 dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i 
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manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz. Urz. UE L 96 z 12.04.2003, str. 16, 

z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 367);> 

5)   nadzór nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza 

elektronicznego, oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego 

sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916); 

5a)  nadzór nad agencjami ratingowymi w zakresie przewidzianym przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. 

w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. WE L 302 z 17.11.2009, str. 1); 

5b)  (uchylony) 

6)   nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 

r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 

zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1406); 

7)   nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową 

Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sprawowany zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1450). 

Art. 17d. 

<1.>  Komisja współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Nadzoru 

Bankowego, Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 

Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskim Systemem Banków 

Centralnych i udziela tym organom wszelkich informacji niezbędnych do wypełniania ich 

obowiązków. 

<2. Komisja współpracuje z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki, z organem właściwym do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią 

oraz organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, w 

zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z rozporządzenia 

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

w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.> 
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U S T A W A   z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 184) 

Art. 31. 

 Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy: 

1)   sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy; 

2)   wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach 

koncentracji przedsiębiorców oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, a także innych decyzji przewidzianych w ustawie; 

3)   prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych 

przedsiębiorców; 

4)   przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów 

rządowej polityki konsumenckiej; 

5)   współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, do których 

zakresu działania należy ochrona konkurencji i konsumentów; 

6)   wykonywanie zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu nr 1/2003/WE oraz w rozporządzeniu nr 

139/2004/WE; 

7)   wykonywanie zadań i kompetencji właściwego organu oraz jednolitego urzędu 

łącznikowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu 

nr 2006/2004/WE; 

8)   opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych 

dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów; 

9)   przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych 

programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej; 

10)  współpraca z organami samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z rządowej 

polityki konsumenckiej; 

11)  (uchylony); 

12)  opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących 

wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów; 

13)  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 

14)  realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

współpracy i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz 

pomocy publicznej; 
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15)  gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie 

internetowej Urzędu; 

16)  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

<16a) współpraca z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki, z 

organem właściwym do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz organem 

właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, w zakresie niezbędnym 

do wykonywania obowiązków wynikających z 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).> 

17)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

 


