BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 7 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i
przekazywaniu informacji kryminalnych
(druk nr 765)
U S T A W A z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z
2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)
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. 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.
<1b. Prezes URE jest uprawniony do kontrolowania i nakładania kar na przedsiębiorcę
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu węglem kamiennym, w
tym obrotu węglem kamiennym 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,
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) jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a,
f) wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f;
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-23a) 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) 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) przyznawanie certyfikatu niezależności;
6b) 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) 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;
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) 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
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-31775/2005, 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) 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) (181) współpraca 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, 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) 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) 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
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-4uchylającym 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:
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) (184) 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;]
<18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych,
w tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku:
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,
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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;
19a) przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust.
11;
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,
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-6g) wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich
zadań,
h) wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w
art. 44;
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) (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. 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.
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. 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
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-7ust. 3a, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest
równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.
5. 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.
(191)
6.
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. 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. 32.
1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania:
a) paliw stałych lub paliw gazowych,
b) energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do
źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji z wyłączeniem
wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
c) ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5
MW;
2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu
ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu
ziemnego, jak również magazynowania paliw ciekłych, z wyłączeniem: lokalnego
magazynowania gazu płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz
magazynowania paliw ciekłych w obrocie detalicznym;
3) przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: dystrybucji paliw
gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub dystrybucji
ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW;
4) obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem:
[a) obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o
napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi,
jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100.000 euro, obrotu
gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości
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-810.000 euro oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie
przekracza 5 MW,]
<a) obrotu paliwami stałymi z wyłączeniem obrotu węglem kamiennym, obrotu
energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej
własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu
nie przekracza równowartości 100.000 euro, obrotu gazem płynnym, jeżeli
roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10.000 euro oraz obrotu
ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW,>
b) obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną dokonywanego na giełdzie
towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez
towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie prowadzące działalność
maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi oraz przez spółkę prowadzącą
giełdę towarową, giełdową izbę rozrachunkową, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, nabywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z
tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych,
c) obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b,
dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,
o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub
energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji
zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b;
5) przesyłania dwutlenku węgla.
2. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu
gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawane z uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł
gazu oraz bezpieczeństwa energetycznego.
3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, określi, w drodze
rozporządzenia, minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy poprzez
ustalenie maksymalnego procentowego udziału gazu z jednego źródła. Rozporządzenie
określi poziom dywersyfikacji na okres co najmniej 10 lat.
3a. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi z zagranicą, wydaje się pod warunkiem złożenia zabezpieczenia
majątkowego, o którym mowa w art. 38a.
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-9<3b. Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu węglem
kamiennym z zagranicą, wydaje się pod warunkiem złożenia zabezpieczenia
majątkowego, o którym mowa w art. 38e.>
4. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła uzyskiwanego w przemysłowych procesach
technologicznych, a także gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie
przekracza 5 MW.
5. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.1140 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza
równowartości 1.000.000 euro.
Art. 33.
1. Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;
2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe
wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich
pozyskania;
3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;
4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których
mowa w art. 54;
5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o
której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
1a. Prezes URE udziela koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą wnioskodawcy, który:
1) posiada własne pojemności magazynowe lub
2) zawarł umowę przedwstępną o świadczenie usługi magazynowania zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z późn. zm.), w wielkości
ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 tej ustawy, lub
3) został zwolniony z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 2.
1b. Prezes URE udziela koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót
paliwami ciekłymi z zagranicą wnioskodawcy, który złożył zabezpieczenie majątkowe, o
którym mowa w art. 38a.
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- 10 <1c. Prezes URE udziela koncesji na obrót węglem kamiennym z zagranicą wyłącznie
podmiotowi, który złożył zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38e, oraz
nabywa węgiel kamienny od podmiotu spełniającego wymagania w zakresie ochrony
środowiska, posiadającego zintegrowany system zarządzania jakością i
środowiskiem, poświadczony przez akredytowaną jednostkę.>
2. Uzyskanie koncesji, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych
koncesji lub zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Nie może być wydana koncesja wnioskodawcy:
1) który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
2) któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z
przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności
regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej;
3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z
przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą.
<3a. Prezes URE może odmówić udzielenia koncesji na obrót węglem kamiennym z
zagranicą ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa.>
4. (uchylony).
5. Prezes URE, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki, informuje
Komisję Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji.
Art. 34.
1. Przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty
do budżetu państwa, obciążające koszty ich działalności.
<1a. Przedsiębiorcy, którym została udzielona koncesja na obrót węglem kamiennym,
wnoszą coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty ich działalności, w
wysokości i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.>
2. (uchylony).
[3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania przez
Prezesa URE opłat, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem wysokości przychodów
przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także
kosztów regulacji.]
<3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania
przez Prezesa URE opłat, o których mowa w:
1) ust. 1 – z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych
osiąganych z działalności objętej koncesją, a także kosztów regulacji;
2) ust. 1a – z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorców osiąganych z
działalności objętej koncesją na obrót węglem kamiennym.>
4. Przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w odnawialnych źródłach
energii o mocy nieprzekraczającej 5 MW są zwolnione z opłat, o których mowa w ust. 1,
w zakresie wytwarzania energii w tych źródłach.
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1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie
ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu
przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;
2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być
wydana koncesja, oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16;
3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania
finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;
4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty
rozpoczęcia działalności;
5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu
zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;
6) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP).
1a. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą powinien ponadto
określać prognozowaną wielkość przywozu gazu ziemnego oraz sposób utrzymywania
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, zgodnie z ustawą wymienioną w art. 33 ust. 1a pkt 2, lub zawierać
informację o wydaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji, o której
mowa w art. 24 ust. 5a tej ustawy, wraz z dołączoną kopią tej decyzji.
1b. Wnioskodawca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w
zakresie wywozu gazu ziemnego, jest zwolniony z obowiązku dołączenia do wniosku o
udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą informacji o wydaniu przez
ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 5a ustawy
wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.
1c. Wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót
paliwami ciekłymi z zagranicą powinien ponadto zawierać, odpowiednio do rodzaju
działalności:
1) wskazanie prognozowanej wielkości produkcji lub przywozu paliw ciekłych na okres
co najmniej 3 lat.
2) opis sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o
których mowa w art. 5 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, na okres co
najmniej 3 lat;
3) opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych na okres co najmniej 3 lat[.]<;>
<4) zaświadczenie wystawione przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające wniesienie zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art.
38a ust. 1.>
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- 12 <1d. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót węglem kamiennym z zagranicą ponadto
zawiera:
1) informacje o wspólnikach lub akcjonariuszach wnioskodawcy dysponujących
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, a także posiadających uprawnienie
do powoływania lub odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej;
2) wskazanie rodzaju przywożonego węgla kamiennego, o którym mowa w art. 38e
ust. 1, oraz prognozowaną wielkość jego przywozu na okres co najmniej 2 lat.
1e. Do wniosku o udzielenie koncesji na obrót węglem kamiennym z zagranicą
wnioskodawca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie wystawione przez
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzające
wniesienie
zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38e ust. 1.
1f. Do wniosku o udzielenie koncesji wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć
oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny oświadczam, że dane i informacje zawarte we wniosku o udzielenie
koncesji są zgodne z prawdą.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>
2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw
ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą jest zobowiązane złożyć, przed
udzieleniem koncesji, zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a.
3. Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spełnia wymaganych
przepisami warunków.
Art. 38a.
1. Udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami
ciekłymi z zagranicą wymaga złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego
w wysokości 10.000.000 złotych, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w celu
zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych z
wykonywaną działalnością koncesjonowaną, z tytułu:
1) opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1;
2) kar, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 12;
3) opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b i kar, o których mowa w art. 63 ustawy
wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2;
4) kar za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
5) kar za wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań
jakościowych, o których mowa w art. 3-5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.);
6) zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego;
7) odsetek za zwłokę w zapłacie należności wymienionych w pkt 1-6.
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- 13 <1a. Zabezpieczenie majątkowe składa się do właściwego naczelnika urzędu
skarbowego.>
2. Zabezpieczenie majątkowe ustanawia się na okresy nie krótsze niż 12 miesięcy
wykonywania działalności objętej wnioskiem pod warunkiem, że będzie odnawiane na
zasadach określonych w ust. 6.
3. Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) poręczenia banku;
3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości nominalnej;
[6) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia Prezesa URE, potwierdzonego przez bank
lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania
środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.]
<6) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia naczelnika urzędu skarbowego,
potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do
wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku
lokaty terminowej.>
[4. W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, gwarant zobowiązuje się na piśmie do
zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie Prezesa URE
działającego z urzędu lub na wniosek właściwego organu zabezpieczonej kwoty
należności wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.]
<4. W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, gwarant zobowiązuje się na piśmie
do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie naczelnika urzędu
skarbowego, działającego z urzędu lub na wniosek właściwego organu,
zabezpieczonej kwoty należności wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie
stanie się wymagalne.>
5. Gwarantem lub poręczycielem zabezpieczenia majątkowego może być osoba wpisana do
wykazu gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo
celne (Dz. U. 2013 r. poz. 727 i 1149).
6. W przypadku ograniczenia terminem końcowym zabezpieczenia majątkowego,
przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest każdorazowo, na miesiąc przed upływem
terminu wygaśnięcia tego zabezpieczenia, do przedstawienia zabezpieczenia na kolejny
okres wykonywania działalności, nie krótszy niż 12 miesięcy.
[Art. 38b.
Jeżeli złożone zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1, nie spełnia
wymagań dotyczących wysokości lub okresu, na które jest składane, Prezes URE żąda
przedłużenia okresu, którego dotyczy zabezpieczenie majątkowe lub uzupełnienia
zabezpieczenia majątkowego.]
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Jeżeli złożone zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1, nie spełnia
wymagań dotyczących jego wysokości lub okresu na który zostało ustanowione,
naczelnik urzędu skarbowego żąda przedłużenia okresu na jaki ustanowiono
zabezpieczenie majątkowe lub uzupełnienia wysokości zabezpieczenia majątkowego.>
Art. 38c.
1. [Prezes URE, z urzędu lub na wniosek właściwego organu, wydaje decyzję o pokryciu
należności z zabezpieczenia majątkowego, gdy:]
<Naczelnik urzędu skarbowego, z urzędu lub na wniosek właściwego organu, wydaje
decyzję o pokryciu należności z zabezpieczenia majątkowego, gdy:>
1) kwota należności, o których mowa w art. 38a ust. 1, nie została zapłacona w terminie;
2) przedsiębiorstwo energetyczne nie może pokryć z własnych środków kosztów zapłaty
należności, o których mowa w art. 38a ust. 1.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.
3. W przypadku zaspokojenia należności z zabezpieczenia majątkowego, o których mowa w
art. 38a ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek każdorazowego uzupełnienia
zabezpieczenia do wymaganej kwoty w terminie 30 dni od dnia wykorzystania
zabezpieczenia.
4. Jeżeli zabezpieczenie majątkowe nie pokrywa w całości należności, należności te pokrywa
się stosunkowo do wysokości każdej z nich.
5. W przypadku zaspokojenia z zabezpieczenia majątkowego należności z tytułu opłaty
zapasowej, o której mowa w art. 21b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku
naftowym, należność z tytułu kary, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1a tej ustawy,
pokrywa się tylko do wysokości różnicy między nimi.
Art. 38d.
[1. Jeżeli należność, o której mowa w art. 38a ust. 1 nie może powstać lub wygaśnie do czasu
zakończenia działalności koncesjonowanej, zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w
art. 38a ust. 1, jest zwalniane przez Prezesa URE, w drodze postanowienia, w terminie
miesiąca od dnia zakończenia działalności koncesjonowanej.]
<1. Jeżeli należność, o której mowa w art. 38a ust. 1, nie powstała lub wygaśnie do czasu
zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej objętej koncesją, zabezpieczenie
majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1, jest zwalniane przez naczelnika urzędu
skarbowego, w drodze postanowienia, w terminie miesiąca od dnia zakończenia
prowadzenia tej działalności.>
2. Zabezpieczenie majątkowe nie może zostać zwolnione, dopóki należność, o której mowa w
art. 38a ust. 1, nie wygaśnie lub będzie mogła powstać, nie dłużej jednak niż do 6
miesięcy od dnia zakończenia działalności koncesjonowanej.
[3. Prezes URE doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 1, także podmiotowi
udzielającemu zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a ust. 1.]
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- 15 <3. Naczelnik urzędu skarbowego doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 1, także
podmiotowi udzielającemu zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a
ust. 1.>
<Art. 38e.
1. Udzielenie koncesji na obrót węglem kamiennym z zagranicą wymaga złożenia przez
wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w wysokości:
1) 1.000.000 złotych – w przypadku przywozu węgla koksującego,
2) 2.000.000 złotych – w przypadku przywozu węgla energetycznego
zawierającego co najmniej 80% ziarn o wymiarze przekraczającym 50
milimetrów,
3) 20.000.000 złotych – w przypadku przywozu węgla energetycznego
zawierającego ziarna o wymiarze wskazanym w pkt 2 w ilości mniejszej, niż
określona w pkt 2
– w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą objętą koncesją.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy mogących powstać należności z
tytułu:
1) opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1a;
2) kar pieniężnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 12b;
3) zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego;
4) odsetek za zwłokę w zapłacie należności wymienionych w pkt 1–3.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się do właściwego naczelnika urzędu
skarbowego.
4. Przepisy art. 38a ust. 2–6 oraz art. 38b–38d stosuje się odpowiednio do
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.>
Art. 41.
1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa
energetycznego.
2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach:
1) określonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
2) cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie
składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie
uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach
odrębnych - w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem;
3) w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej
działalności gospodarczej objętej koncesją.
2a. Prezes URE cofa koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą również w przypadku
nieutrzymywania, przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży
odbiorcom, zapasów obowiązkowych gazu ziemnego lub niezapewnienia ich dostępności
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art. 33 ust. 1a pkt 2.
2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami
ciekłymi z zagranicą w przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne wykonuje
działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z
zagranicą bez złożonego zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a.
<2c. Prezes URE cofa koncesję na obrót węglem kamiennym z zagranicą w przypadku
gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu węglem
kamiennym z zagranicą bez złożonego zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa
w art. 38e, lub nabył węgiel kamienny od podmiotu niespełniającego wymagań w
zakresie ochrony środowiska albo nabył węgiel kamienny od podmiotu
nieposiadającego zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
poświadczonego przez akredytowaną jednostkę.>
3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadkach określonych w art. 58
ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres:
1) w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej;
2) w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi
podmiotami.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu koncesji
właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego.
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) (215) 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
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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;
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) (216) 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;
<12b)
będąc osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie obrotu węglem kamiennym, w tym obrotu
węglem kamiennym z zagranicą, bez wymaganej koncesji;>
13) realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 ust. 6;
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- 18 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) (218) nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania
paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem
systemu 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. 9h1 ust. 12;
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- 19 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. 1a5 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.
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,
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- 20 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,
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[.]<;>
<4) ust. 1 w pkt 12b wynosi od 500.000 zł do 2.000.000 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.
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.
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- 21 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.
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.

U S T A W A z dnia 6 lipca 2001 r. o GROMADZENIU, PRZETWARZANIU I
PRZEKAZYWANIU INFORMACJI KRYMINALNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153,
późn. zm.)
Art. 19.
Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania
informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej ustawie "podmiotami
uprawnionymi", są:
1) organy prokuratury;
2) organy Policji;
2a) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
2b) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3) organy Straży Granicznej;
4) (uchylony);
5) organy celne;
6) organy podatkowe;
7) organy kontroli skarbowej;
7a) wywiad skarbowy;
8) Biuro Ochrony Rządu;
9) Żandarmeria Wojskowa;
10) organy informacji finansowej;
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- 22 11) (uchylony);
12) organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców i
repatriacji;
13) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
13a) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego
przedstawiciel;
14) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej;
15) dyrektorzy parków narodowych[.]<;>
<16) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – w zakresie udzielania koncesji na obrót
węglem kamiennym z zagranicą.>
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