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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 62. posiedzeniu w dniu 29 września 2022 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych 

źródłach energii. 

 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 
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Data publikacji



 

 

 

U S T AWA  

z dnia 29 września 2022 r. 

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne  

oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1385 i 1723) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9c ust. 2aa otrzymuje brzmienie: 

„2aa. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu energii 

elektrycznej, może dokonywać odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej 

zakupionej w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, wynikających ze zmiany 

zapotrzebowania na tę energię, pod warunkiem dokonywania tej odsprzedaży na 

giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, zorganizowanej 

platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych lub w ramach jednolitego łączenia 

rynków dnia następnego i dnia bieżącego prowadzonych przez wyznaczonych 

operatorów rynku energii elektrycznej.”; 

2) w art. 23 w ust. 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a) kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49b ust. 

1;”;  

3) w art. 28 uchyla się ust. 2; 

4) uchyla się art. 49a; 

5) w art. 56: 

a) w ust. 1 pkt 32 otrzymuje brzmienie: 

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

art. 49c ust. 1;”, 

 

                                                           
1)

  Niniejsza ustawa służy stosowaniu 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). 
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b)  w ust. 2g: 

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „39–43 i 51,”, 

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) pkt 39–43 i 51, wynosi od 100 000 zł do 10 000 000 zł.”; 

6)  art. 57a–57f otrzymują brzmienie: 

„Art. 57a. 1. Kto dokonuje manipulacji na rynku,  

podlega grzywnie do 5000 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10, albo obu tym karom łącznie.  

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

rynku, 

podlega grzywnie do 2500 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 5000 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10, albo obu tym karom łącznie.  

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

art. 3 ust. 2 lit. a lub c rozporządzenia 1227/2011,  

podlega ona grzywnie do 5000 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności od lat 2 do 12, albo obu tym karom łącznie. 

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 2500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności 

albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

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 2500 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności 

albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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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 karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

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 na rynku lub próbie manipulacji na rynku lub informacji o 

każdym uzasadnionym podejrzeniu niewłaściwego wykorzystywania informacji 

wewnętrznej,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) w art. 92 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 88 ust. 1, 

sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, po średniej cenie sprzedaży energii 

elektrycznej na rynku konkurencyjnym, obliczonej przez Prezesa URE zgodnie z 

art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne, obowiązującej w poprzednim 

kwartale.”. 

Art. 3. Do energii elektrycznej będącej przedmiotem umów zawartych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


