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Opinia o ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 395) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest w szczególności zapewnienie pełnej implementacji przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej 

i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, a także uzupełnienie 

wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej 

dyrektywę 2003/54/WE (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 211, poz. 55) oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz. U. UE. L. z 2009 r. 

Nr 211, str. 94).1  

Ustawa nowelizując ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (PrE), 

zmienia przepisy dotyczące rozdziału działalności sieciowej (przesyłu i dystrybucji) od 

działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną. 

Operatorem systemu przesyłowego lub połączonego będzie mogło zostać przedsiębiorstwo, 

które uzyskało certyfikat o spełnianiu przez nie kryteriów niezależności. 

Wprowadzono nowe zasady określające plany rozwoju przedsiębiorstw 

energetycznych. 

Zmieniają się zasady wyboru Prezesa i Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

(URE), co ma przyczynić się do zwiększenia niezależności URE. Jednocześnie strukturę 

terenową URE ma określać zarządzenie premiera a nie, jak dotychczas,  ustawa.  

                                                 
1 Uzasadnienie projektu ustawy. Str. 1. 
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Wśród odbiorców energii elektrycznej wyróżniono odbiorcę przemysłowego, który 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 

GWh energii elektrycznej i dla którego koszt pozyskania energii elektrycznej wyniesie nie 

mniej niż 3 % wartości jego produkcji. Tacy odbiorcy będą mogli samodzielnie uzyskać 

i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia oraz świadectwa pochodzenia 

z kogeneracji albo uiścić opłatę zastępczą. 

Na przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem paliwami gazowymi nałożono obowiązek 

sprzedaży części gazu ziemnego na giełdach towarowych. W konsekwencji znowelizowano 

ustawę o giełdach towarowych, umożliwiając przedsiębiorstwom energetycznym, 

w szczególności prowadzącym działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi, uzyskanie 

statusu członka giełdy towarowej i zawieranie transakcji na giełdzie na własny rachunek.  

Ustawa wprowadza ułatwienia w zakresie przyłączania mikroinstalacji odnawialnych 

źródeł energii do sieci. Mikroinstalacje zostały m.in. zwolnione z obowiązku wnoszenia 

opłaty za przyłączenie do sieci oraz z obowiązku dołączania do wniosku dokumentów 

potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną 

inwestycją. 

Ustawa określa zasady wydawania gwarancji pochodzenia, prowadzenia ich rejestru 

oraz umarzania przez Prezesa URE. 

Dodaje się przepisy dotyczące obowiązku opracowania krajowego planu działania 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Organem odpowiedzialnym za przygotowanie 

krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych będzie minister 

właściwy do spraw gospodarki.  

Dodany rozdział 3b określa warunki i tryb akredytowania szkoleń oraz certyfikatów 

dla instalatorów mikroinstalacji. Natomiast w rozdziale 6a zawarto regulacje dotyczące zasad 

współpracy miedzynarodowej w zakresie wspólnych projektów inwestycyjnych oraz zasad 

wspołpracy miedzynarodowej w zakresie odnawialnych żrodel energii.  

Ustawa określa kognicję sądów polubownych rozstrzygających spory z zakresu 

energetyki.   

Ustawa wprowadza system ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz 

definicję odbiorcy wrażliwego paliw gazowych oraz zobowiązanie przedsiębiorstw 

energetycznych do założenia przedpłatowego układu pomiaru rozliczeniowego takiemu 

odbiorcy. 

Ustawa określa elementy umowy kompleksowej,  reguluje sposób rozwiązania umów 
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o dostawę energii elektrycznej i gazu, a także tryb zmiany dostawcy. Wprowadzono 

szczegółową procedurę wstrzymania dostarczania odbiorcy paliw gazowych lub energii 

w sytuacji wniesienia i rozpatrywania reklamacji lub wniesienia przez tego odbiorcę skargi do 

sądu polubownego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu 

określającego krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia usług przesyłania, dystrybucji, 

magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego 

gazu ziemnego, który ma wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz 

przepisu określającego zasady prowadzenia księgowości przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, który ma wejść w życie od początku 2014 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r. 

pochodziła z przedłożenia poselskiego. Prace nad ustawą prowadziła Komisja Gospodarki, 

która wniosła do projektu szereg poprawek, które polegały m.in. na: 

- przeniesieniu nadzoru nad operatorami systemu przesyłowego gazowego, 

- rozszerzeniu kognicji sądów polubownych, 

- wprowadzeniu systemu ochrony odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, 

- zobowiązaniu przedsiębiorstw energetycznych do założenia przedpłatowego układu 

pomiaru rozliczeniowego dla odbiorców wrażliwych, 

- zrezygnowaniu z wprowadzenia operatora informacji pomiarowych, 

- określeniu zasad rozwiązania umów o dostawę energii elektrycznej i gazu, 

- zmianie elementów umów kompleksowych, 

- wprowadzeniu procedury wstrzymania dostarczania odbiorcy paliw gazowych lub 

energii w sytuacji wniesienia reklamacji lub skargi do sądu polubownego, 

- nałożeniu na sprzedawcę paliw gazowych i energii elektrycznej obowiązku 

przechowywania danych dotyczących umów zawartych z operatorami odpowiednich 

systemów, 

- modyfikacji zasad liczenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, 

- zwiększeniu wymiaru obowiązku sprzedaży paliw gazowych na giełdzie do 70%, 

- zmianie zasad wyboru Prezesa URE, 

- znowelizowaniu ustawy o zapasach ropy naftowej oraz Prawa zamówień 

publicznych. 
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W trakcie drugiego czytania zgłoszono 6 poprawek, które nie uzyskały poparcia 

Sejmu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zgodnie z art. 4j ust. 3 odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę zawartą 

na czas nieoznaczony, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza temu 

odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia kosztów, składając do przedsiębiorstwa 

energetycznego pisemne oświadczenie. Odbiorca wypowiadając umowę jest obowiązany 

pokryć należności za pobrane paliwo gazowe lub energię oraz świadczone usługi przesyłania 

lub dystrybucji paliw gazowych lub energii.  

Zdanie pierwsze przepisu w znacznej mierze jest powtórzeniem treści art. 3651 k.c. 

stanowiącego, że zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po 

wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, 

ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po 

wypowiedzeniu. W omawianym przypadku termin ustawowy wyznacza art. 4j ust. 4 

(Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza paliwa gazowe lub 

energię elektryczną odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym, ulega 

rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie 

tego odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca ten może wskazać 

późniejszy termin rozwiązania umowy.). Zdanie drugie powtarza powszechną i nie budzącą 

wątpliwości  interpretację art. 3651 k.c., zgodnie z którą wypowiedzenie wywołuje skutek ex 

nunc, kończąc istnienie zobowiązania, ale nie unicestwiając jego skutków z mocą wsteczną 

(ex tunc, co jest cechą odstąpienia od umowy). Stąd spełnione świadczenie trwałe lub 

świadczenia okresowe po wypowiedzeniu zobowiązania nie stają się nienależne i nie 

podlegają zwrotowi.2)  

Jedyną nowością normatywną tego przepisu jest uprawnienie odbiorcy do nieponoszenia 

kosztów wynikających z umowy oraz obowiązek złożenia wypowiedzenia w formie 

pisemnej. 

                                                 
2) A. Olejniczak: Komentarz do art.365(1) Kodeksu cywilnego. [w:] A. Kidyba  (red.): Kodeks cywilny. 

Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna.  LEX, 2010 nr 61198. 
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Natomiast ust. 3a określa zasady rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony. 

Przepis ten obliguje odbiorcę do ponoszenia kosztów wynikających z umowy (i w tym 

zakresie odpowiada ogólnym zasadom prawa cywilnego) oraz na podstawie zdania drugiego 

umożliwia wypowiedzenie umowy w „całości  albo części paliw gazowych dostarczanych na 

podstawie tej umowy”. 

Porównując przedstawione ustępy, można zauważyć, że w przypadku umów zawartych 

na czas oznaczony, ustawodawca nie wyraża wprost obowiązku pokrycia należności za 

pobrane paliwo gazowe lub energię oraz świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych lub energii. Należy w tym zakresie ujednolicić przepisy, najlepiej poprzez 

skreślenie w ust. 3 zdania drugiego. 

Kolejną różnicą jest możliwość wypowiedzenia umowy w części. W ust. 3 nie ma takiej 

możliwości a w ust. 3a – jest. Wydaje się, że nie ma istotnych względów uzasadniających 

taką różnicę.  

Ponadto, ust. 3a, bez jasnego powodu, umożliwia wypowiedzenie umowy w części 

dotyczącej gazu, a uniemożliwia wypowiedzenie w części dotyczącej energii elektrycznej. 

Jest to o tyle niezwykłe, że skoro ustawodawca umożliwia więcej (tzn. w wypowiedzenie 

umowy zarówno w zakresie energii elektrycznej i gazu), to umożliwiając wypowiedzenie 

w zakresie gazu, powinien umożliwić mniej – tzn. wypowiedzieć umowę tylko w zakresie 

energii elektrycznej.  

Istnieje jeszcze jedna różnica pomiędzy omawianymi przepisami. Na podstawie ust. 3, 

rozwiązanie umowy jest bezpłatne, natomiast rozwiązanie umowy zawartej na czas 

oznaczony wiąże się z kosztami określonymi w umowie. Wydaje się, że taka różnica może 

być uzasadnione cechami umów. 

Poniżej przedstawiam poprawki, które zmierzają do ujednolicenia  przepisów, w ten 

sposób, że bez względu na charakter umowy zawsze będzie możliwe wypowiedzenia jej 

w części (poprawiam jednocześnie brzmienie przepisu by odnosił się zarówno do 

wypowiedzenia umowy w zakresie gazu jaki i energii elektrycznej) oraz w zakresie brzmienia 

przepisu nakazującego zapłacić za pobrane paliwo i energię. Poprawka nr 3 jest konieczną 

konsekwencją wprowadzenia poprawki nr 2. 

 

1) w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 3  skreśla się zdanie drugie.  
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2) w art. 1 w pkt 4: 

a)  w lit. a, w ust. 3  na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Umowę tę można wypowiedzieć także tylko w zakresie postanowień dotyczących 

dostarczania paliw gazowych lub energii.”, 

b) w lit. b, w ust. 3a  zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Umowę tę można wypowiedzieć także tylko w zakresie postanowień dotyczących 

dostarczania paliw gazowych lub energii.”; 

3) w art. 21 po wyrazie „Przepisów” dodaje się wyrazy „art. 4j ust. 3 zdanie trzecie oraz” 

oraz skreśla się wyrazy „na podstawie których przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza 

paliwa gazowe,”; 

 

2. Zgodnie z art. 3 ust. 6 PrE operator systemu przesyłowego oraz operator 

systemu dystrybucyjnego są obowiązani umożliwić odbiorcy paliw gazowych lub energii 

elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 3a. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 ust. 4 

umowa o dostawę ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym złożono wypowiedzenie. Porównując wskazane przepisy widoczne jest, że 

obowiązek zmiany sprzedawcy nastąpi w okresie, gdy dotychczasowa umowa będzie nadal 

obowiązywała. Proponuję skorelować przywołane wyżej terminy. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 4 wyrazy „nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia oświadczenia” 

zastępuje się wyrazami „w dniu następującym  po dniu rozwiązania umowy na podstawie”;  

 

3. Na podstawie art. 5 ust. 4b umowa sprzedaży  oraz umowa kompleksowa, 

których stroną jest odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym, powinny: 

a) określać strony umowy, 

b) zawierać informacje o uprawnieniach odbiorcy.  
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Pierwszy z elementów umowy określonych w tym przepisie jest oczywisty. Nie jest 

możliwe zawarcie umowy, jeżeli nieznane są jej strony (por. art. 5 ust. 2 PrE). Natomiast 

informacje o uprawnieniach odbiorcy nie są treścią umowy, gdyż nie nakładają, żadnego 

obowiązku na strony umowy, a jedynie informują o obowiązkach ustawowych (chyba, że 

intencją przepisu było wykreowanie w umowie innego niż ustawowe uprawnienia, ale 

w takim wypadku przepis powinien być inaczej sformułowany). 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 5 skreśla się lit. a; 

 

4. Ustawa przyznaje dodatek energetyczny odbiorcom wrażliwym energii 

elektrycznej, czyli osobom: 

a)  którym przyznano dodatek mieszkaniowy,  

b) które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,  

c) które zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 5c ust. 1 w zw. 

z art. 3 pkt 13c PrE). 

W myśl art. 5d zdanie drugie do wniosku o przyznanie przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) dodatku energetycznego należy dołączyć m.in.  kopię decyzji 

o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.  

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego  jest wydawana przez ten sam organ 

(art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych). 

Nasuwa się zatem pytanie o uzasadnienie rozwiązania odbiegającego od treści art. 77 

§ 4 k.p.a stanowiącego, że fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Brak 

stosownego uzasadnienia powinien skutkować wprowadzeniem następującej poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 6, w art. 5d skreśla się wyrazy „oraz kopię decyzji o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego”;  
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5. Przepisy art. 5c–5g dodawane do PrE wprowadzają instytucję dodatku 

energetycznego. Dodatek będzie przysługiwał każdej osobie, która spełnia ustawowe kryteria. 

Wypłata dodatku energetycznego będzie zadaniem z zakresu administracji rządowej. 

Gminy otrzymają dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku. 

Wojewodowie będą przekazywali dotacje w granicach kwot określonych na ten cel 

w budżecie państwa. Ustawa w art. 29 określa środki przeznaczone na ten cel w kolejnych 

latach począwszy od 2014 r. oraz mechanizm korygujący wysokość wydatków budżetu 

państwa na ten cel. 

Wydaje się, że wolą ustawodawcy było wprowadzenie dodatku energetycznego od 

początku przyszłego roku (wskazują na to brzmienie art. 25 i art. 29 opiniowanej ustawy). 

Brakuje jednak przepisu, który umożliwiałby uzyskanie dodatku dopiero od 1 stycznia 

2014 r..  

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 25 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek 

energetyczny od dnia 1 stycznia 2014 r.”; 

 

6. W art. 6b opisana jest procedura odłączenia dostaw paliw gazowych lub 

energii odbiorcy, który zwleka z zapłatą za usługi.  

Przepisy przewidują dwa terminy po których dopuszczalne jest przerwanie dostaw. 

Pierwszy – określony w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 – 30 dni po upływie terminu płatności, drugi – 

z ust. 3 – 14 dni od dnia powiadomienia o zwłoce.  

Nie jest jasne, jaka jest wzajemna relacja tych terminów. Rekonstruując normy prawne 

zawarte w obecnym brzmieniu przepisów, wydaje się że ustawodawca chciał by obydwa 

terminy zostały zachowane, tzn. zaprzestanie dostaw nie mogłoby nastąpić przed upływem 30 

dni od powstania zaległości oraz nie wcześniej niż w terminie 14 dni od doręczenia 

„ostrzeżenia”. Możliwe jednak, że ustawodawca, chciał by udzielenie ostrzeżenia nastąpiło 

po upływie trzydziestodniowego terminu.   
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Ponadto, należy zauważyć, że językowa wykładnia ust. 3 nie daje podstaw do 

zaprzestania dostaw. Przepis expressis verbis daje jedynie podstawę do zagrożenia 

odłączeniem, wobec braku przepisu materialnego, który by to umożliwiał w terminie 

czternastodniowym. 

Aby jednoznacznie  określić treść przepisów proponuję następującą poprawkę:  

 

1) w art. 1 w pkt 8, w art. 6b: 

a)  w ust. 1skreśla się pkt 2, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za 

świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie 

odbiorcę paliw gazowych lub energii elektrycznej, lub ciepła w gospodarstwie 

domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej 

lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 

14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia. Po upływie tego terminu, ale nie 

wcześniej niż w 31 dniu po upływie terminu płatności, przedsiębiorstwo  energetyczne 

może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw 

gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych 

lub energii, jeżeli wystąpiły okoliczności uzasadniające wstrzymanie dostarczania paliw 

gazowych lub energii określone w ust. 2.” 

d) w ust. 5 wyrazy „ust. 1, 2 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 1-4”, 

e) w ust. 6 wyrazy „ust. 1 pkt 2 i ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 3”; 

2) w art. 1 w pkt 8, w art. 6c użyte dwukrotnie wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 

2”:; 

 

7. Ustawodawca wyłączył stosowanie przepisów art. 6b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

(umożliwiających wstrzymanie dostaw energii w przypadku zwłoki odbiorcy)  wobec 

obiektów służących obronności państwa. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 491 § 1 zdanie 

pierwsze k.c., jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania 

z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do 
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wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 

uprawniona do odstąpienia od umowy. Przepis Art. 491 § 2 k.c. umożliwia odstąpienie od 

umowy w części. Aby zrealizować intencje ustawodawcy należałoby wyłączyć stosowanie 

również przywołanych przepisów kodeksu cywilnego. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 8, w art. 6b w ust. 6 po wyrazie „ust. 2” dodaje się wyrazy „oraz art. 491 § 1 

zdanie pierwsze i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny”; 

 

8. Art. 9a ust. 1 PrE nakłada obowiązek uzyskania i umorzenia świadectwa 

pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. 

Obowiązek ten ulega złagodzeniu m.in. wobec odbiorców przemysłowych, którzy 

w procesie produkcji zużywają wiele energii elektrycznej. 

Uprzywilejowani producenci mają obowiązek złożyć Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki: 

a) do dnia 31 maja każdego roku informację o wysokości wykonanego obowiązku 

w wymiarze uprzywilejowanym (art. 9a ust. 1a5 pkt 1 PrE), 

b) do dnia 31 maja każdego roku informację o ilości zakupionej energii elektrycznej na 

własny użytek w roku realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej 

oraz wartości swojej produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 

obowiązku (art. 9a ust. 1a5 pkt 1 PrE), 

c) do dnia 30 listopada danego roku jest obowiązany złożyć Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii 

elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku (art. 9a ust. 1a1 PrE). 

Dla poprawienia czytelności przepisów należałoby ujednolicić sposób określania 

poszczególnych lat np. poprzez odnoszenie określenia zawsze do roku realizacji obowiązku (a 

więc: rok realizacji obowiązku, rok poprzedzający realizacje obowiązku, rok następujący po 

roku realizacji obowiązku). 
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Porównując zakres informacji przekazywanych do dnia 31 maja i do dnia 30 listopada 

„każdego/danego roku” można zauważyć, że informacje przekazywane do dnia 31 maja są 

bardziej kompletne, niż te , które są przekazywane do 30 listopada. Ponadto prawdziwość 

informacji z maja jest chroniona na podstawie art. 233 § 6 k.k. 

Jeżeli dodać do tego, że przepis mówiący oświadczeniu z 30 listopada jest umieszczony 

przed przepisem dotyczącym informacji z 31 maja, to nasuwa się wątpliwość, czy przepisy są 

prawidłowo sformułowane. Wydaje się, że  albo przepis z ust. 1a mówi jedynie o prognozie 

składanej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, albo ust. 1a5 

wymaga modyfikacji dotyczącej terminów, a być może jest zbędny. 

 

9. Dodawane do art. 9c przepisy ust. 5a i 5b nakładają na operatorów systemów 

dystrybucyjnych instalujących u odbiorców końcowych przyłączonych do ich sieci liczniki 

zdalnego odczytu obowiązek ochrony danych  pomiarowych dotyczących tych odbiorców, na 

zasadach określonych  w ustawie o ochronie danych osobowych (ust. 5a). Przy czym, przez 

liczniki zdalnego odczytu rozumie się zespół urządzeń służących do pozyskiwania danych 

pomiarowych, umożliwiający dwustronną komunikację z systemem teleinformatycznym (ust. 

5b). 

Omawianie tych przepisów należałoby rozpocząć od ustalenia charakteru danych 

odczytywanych za pomocą takich liczników. Jeżeli dane zbierane w ten sposób są danymi 

osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, to wskazane przepisy 

są zbędne. Jeżeli nie, to dopuszczalne jest by ustawodawca rozciągnął ochronę wynikającą z 

ustawy o ochronie danych osobowych na inne dane, nie będące danymi osobowymi.  

Jeżeli uznać, że ochrona danych, innych niż dane  osobowe jest zasadna, to należy 

zachować przepis z ust. 5a.  W takim wypadku wątpliwości  będzie wzbudzać treść ust. 5b, 

który ogranicza stosowanie ust. 5a nie ze względu na charakter danych, a ze względu na 

charakterystyki techniczne stosowanych urządzeń. Jeżeli zakres danych określonych w ust. 5a 

należy ograniczyć, to należy to wskazać poprzez określenie (pozytywne lub negatywne) 

danych podlegających ochronie. Jeżeli zakresu tego nie należy ograniczać, to przepis z ust. 5b 

należy skreślić. 
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10. W art. 9h1 ust. 7 PrE określono przesłanki przyznania certyfikatu niezależności 

przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym właściciel sieci przesyłowej zawarł umowę 

o powierzenie wykonywania obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego albo 

operatora systemu połączonego gazowego.  Przepis kończy się poleceniem by przy ocenie 

spełnienia przesłanek brać pod uwagę treść umowy, w której przekazano obowiązki 

operatora.  

Organ powinien mieć możliwość oparcia decyzji na wszystkich możliwych dowodach 

(por. Rozdział 4 k.p.a.). Ograniczenie środków dowodowych powoduje odejście od zasady 

prawdy materialnej (obiektywnej) na rzecz prawdy formalnej. Regułą powinno być dążenie 

do odkrycia prawdy materialnej (por art. art. 7 k.p.a). Jedynie szczególne względy mogą 

uzasadniać odstąpienie od tej reguły. 

W niniejszym przepisie trudno dostrzec te szczególne okoliczności uzasadniające 

odstępstwo na rzecz zasady prawdy formalnej.  

Ponadto treść umowy nie pozwoli stwierdzić istnienia wszystkich przesłanek (np. 

spełnienie kryteriów niezależności). 

Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

 

- w art. 1 w pkt 17, w art. 9h1 w ust. 7 skreśla się wyrazy „– biorąc pod uwagę treść umowy, 

o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2”; 

 

11. Na podstawie art. 9h1 ust. 12 PrE, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określa 

w drodze decyzji kryteria przyznania certyfikatu niezależności, które nie są spełnione oraz 

wyznacza termin na podjęcie działań mających na celu spełnienie tych kryteriów. 

W przypadku niepodjęcia działań w wyznaczonym terminie, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki może uchylić decyzję o wyznaczeniu tego przedsiębiorstwa operatorem. 

Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej 

załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje 

rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę 

w danej instancji (art. 104 § 1 i 2 k.p.a.). Natomiast, w toku postępowania organ administracji 

publicznej wydaje postanowienia, które dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w 

toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie spraw, chyba że przepisy kodeksu stanowią 
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inaczej (art. 123 § 1 i 2 k.p.a.). 

 W omawianym przepisie określenie kryteriów przyznania certyfikatu, jest 

postępowaniem wpadkowym (incydentalnym), natomiast istotą sprawy jest kwestia uchylenia 

decyzji o wyznaczeniu przedsiębiorstwa operatorem. Dlatego określenie kryteriów powinno 

następować w formie postanowienia. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy postanowienie to 

powinno być zaskarżalne, czy niezaskarżalne. 

 Propozycja poprawek: 

 

1) w art. 1 w pkt 17, w art. 9h1 w ust. 12 wyraz „decyzji” zastępuje się wyrazem 

„postanowienia”; 

 

2) w art. 1 w pkt 17, w art. 9h1 w ust. 12 po zdaniu pierwszy dodaje się zdanie drugie 

w brzmieniu: 

„Na postanowienie, o którym mowa w zdaniu pierwszy, służy zażalenie.” 

 

12. Przepis art. 11i ust. 7 stanowi, że gwarancję pochodzenia wydaje się w formie 

elektronicznej. 

Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne posługują się wyrażeniem „dokument 

elektroniczny”. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 18, w art. 11i w ust. 7 wyraz „elektronicznej” zastępuje się wyrazem 

„dokumentu elektronicznego”; 

 

13. Ustawa – Prawo energetyczne w obecnym brzmieniu w art. 21 w ust. 5a 

określa, kto powołuje zespół przeprowadzający nabór na stanowisko Wiceprezesa URE, 

natomiast w ust. 5b nakazuje odpowiednio stosować przepisy dotyczące procedury naboru na 

stanowisko Prezesa URE. Opiniowana ustawa regulując tę materię, czyni to odpowiednio 

w ust. 5b i 5c. Nowelizacja powinna zachowywać dotychczasową numerację przepisów, 

dlatego proponuję następującą poprawkę: 
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- w art. 1 w pkt 23 lit. f i g otrzymują brzmienie: 

„f) ust. 5a i 5b otrzymują brzmienie: 

„5a. Nabór na stanowisko Wiceprezesa URE przeprowadza zespół, powołany 

przez Prezesa URE, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie 

dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się 

doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

5b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa 

w ust. 5, stosuje się odpowiednio ust. 2b, 2d, 2f, 2g, 2i-2k. Informacje o naborze na 

stanowisko wiceprezesa URE ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu 

powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

URE. Do ogłoszenia stosuje się przepisy ust. 2c zdanie drugie.”, 

g) po ust. 5b dodaje się ust. 5c i 5d w brzmieniu: 

„5c. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których 

przedstawia Prezesowi URE. 

5d. Wiceprezes URE jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być 

ponownie powołany tylko raz. Po upływie kadencji wiceprezes URE pełni swoją 

funkcję do czasu powołania następcy. ”.”; 

  

14. Ustawa w brzmieniu dotychczasowym oraz rozporządzenie wydane na jej 

podstawie (art. 22 PrE) określały właściwość miejscową i rzeczową oddziałów URE. Po 

wejściu w życie opiniowanej ustawy ta  materia ma się znaleźć w zarządzeniu wydawanym 

przez Prezesa Rady Ministrów (art. 21 ust. 6 PrE). 

Należy pamiętać, że taka zmiana przepisów spowoduje, że podział na oddziały będzie 

wywierał jedynie skutek wewnętrzny. Natomiast na gruncie prawa administracyjnego 

wszystkie oddziały URE będą właściwe dla całego terytorium RP. (Upoważnienie zawarte w 

art. 268a k.p.a. umożliwia przeniesienie uprawnień do poszczególnych czynności 

postępowania na poszczególne osoby. Nie daje uprawnień do określenia właściwości 

miejscowej lub rzeczowej – gdyż jest to zastrzeżone do regulacji powszechnie 

obowiązującej). 
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15. Na podstawie art. 12 operator systemu przesyłowego, operator systemu 

połączonego, operator systemu dystrybucyjnego oraz operator systemu magazynowania paliw 

gazowych zapewnią spełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Ponieważ z dniem wejścia w życie ustawy zostaną uchylony art. 9d w dotychczasowym 

brzmieniu, a na podstawie art. 12  nowe przepisy będą stosowane dopiero po 6 miesiącach, to 

w tym okresie operatorzy nie będą musieli spełniać żadnych kryteriów niezależności. Aby 

usunąć tę lukę należy wprowadzić następująca poprawkę: 

 

- art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. Do operatorów systemu przesyłowego, operatorów systemu połączonego, 

operatorów systemu dystrybucyjnego oraz operatorów systemu magazynowania paliw 

gazowych, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, stosuje się kryteria 

niezależności, o których mowa w art. 9d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym.”; 

 

16. Zgodnie  art. 30 pkt 1, art. 4e1 PrE, „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”, 

wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.  Ponieważ art. 4e1 PrE został 

dodany do ustawy, a nie został zmieniony, to nie ma potrzeby pisania o tym, w której wersji 

będzie obowiązywał. 

Dlatego należy wprowadzić następującą poprawkę: 

- w art. 30 w pkt 1 skreśla się wyrazy „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,” 

 

17. Poprawki redakcyjne: 

 

1) w art. 1: 

a)  w pkt 1 w lit. c w pkt 13b użyte dwukrotnie, 
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b) w pkt 8, w art. 6b w ust. 3 użyte dwukrotnie, 

c) w pkt 8, w art. 6c w ust. 1 i 3, 

d) w pkt 8, w art. 6d w ust. 1 

- wyrazy „lub energii elektrycznej,” zastępuje się wyrazami „, energii elektrycznej”; 

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. d, w pkt 13c i  13d wyraz „jest” zastępuje się wyrazami „która 

jest”; 

3) w art. 1:  

a) w pkt 3 w lit. c wyrazy „własnej inicjatywy w przypadku braku wniosku” zastępuje się 

wyrazami „urzędu”, 

b) w pkt 17, w art. 9h1 w ust. 11 w pkt 2 wyrazy „własnej inicjatywy” zastępuje się  

wyrazami „urzędu”; 

4) w art. 1 w pkt 5 w lit. d, w ust. 11 wyraz „wniosek” zastępuje się wyrazem „wezwanie”; 

5) w art. 1 w pkt 8, w art. 6b w ust. 2 wyraz „wniosek” zastępuje się wyrazem „żądanie”; 

6) w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w ust. 1 a w pkt 1 po wyrazie „elektrycznej” dodaje się 

przecinek; 

7) w art. 1 w pkt 13 w lit. i, w ust. 7  we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1d, 1e, 

1h, 1i oraz ust. 2–6” zastępuje się wyrazami „ust. 1d, 1e oraz ust. 1h–6”, 

8) w art. 1 w pkt 17, w art. 9h1 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „wyłącznie 

po stwierdzeniu, że” zastępuje się wyrazem „jeżeli”; 

9) w art. 1 w pkt 18, w art. 11i w ust. 5 skreśla się wyrazy „z mocy prawa”; 

10) w art. 1 w pkt 18, w art. 11l w ust. 7 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w ust. 1,”; 

11) w art. 1 w pkt 22, w art. 20l w ust. 1 w pkt 4 użyty po raz pierwszy wyraz „albo” 

zastępuje się wyrazem „lub”; 

12) w art. 1 w pkt 22, w art. 20z w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „instalacji” 

zastępuje się wyrazami „odnawialnego źródła energii wymienionego w art. 20g ust. 2”; 

13) w art. 1 w pkt 30, w art. 55a. w ust. 1 po wyrazie „międzynarodowej,” dodaje się wyraz 

„zawartej”;  
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14) w art. 1 w pkt 30, w art. 55c w ust. 1 wyrazy „celu krajowego” zastępuje się wyrazami 

„krajowego celu” 

15) w art. 18 wyrazy „wydane na podstawie art. 6 ust. 8” zastępuje się wyrazami „wydane 

na podstawie art. 6 ust. 4”; 

16) w art. 18 wyrazy „wydania nowych” zastępuje się wyrazami „wejścia w życie”; 

17) w art. 20 skreśla się wyrazy „nie dłużej niż”; 

18) w art. 21 wyraz „Przepisów” zastępuje się  wyrazem „Przepisu”. 

 

 

 Starszy legislator 

Michał Gil 


