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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 19 lipca 2016 r.  

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 246) 

 

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

z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci; 

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

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

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

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

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

<3b) paliwa ciekłe – ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 

a) półprodukty rafineryjne, 

b) gaz płynny LPG, 

c) benzyny pirolityczne, 

d) benzyny silnikowe, 

e) benzyny lotnicze, 

f) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, 

g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

h) inne nafty, 

i) oleje napędowe, 

j) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, 

k) ciężkie oleje opałowe, 

l) benzyny lakowe i przemysłowe, 

m) biopaliwa płynne (ciekłe) 

– określone w załączniku B rozdział 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii 
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(Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), których szczegółowy wykaz 

ustanawiają przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 6;> 

4)   przesyłanie - transport: 

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

do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych, 

b)  paliw ciekłych siecią rurociągów, 

c)  ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci 

4a)  
(4)

 przesyłanie dwutlenku węgla - transport dwutlenku węgla w celu jego podziemnego 

składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i 

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

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

5)   dystrybucja: 

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

dostarczania odbiorcom, 

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

c)  rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej 

- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii; 

6)   obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym 

paliwami lub energią; 

6a)  
(5)

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

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

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

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

przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii; 

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

dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców; 

9)   urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych; 

10)  instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi; 

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

bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, 

będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to 

przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do 

jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do 
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działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań 

operatorów systemu przesyłowego gazowego; 

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

a)  skraplania gazu ziemnego lub 

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

pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie 

regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego 

10c)  
(6)

 pojemności magazynowe gazociągów - pojemności umożliwiające magazynowanie 

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

wyłączeniem instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań operatora systemu 

przesyłowego 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

<10d) infrastruktura paliw ciekłych – instalację wytwarzania, magazynowania i 

przeładunku paliw ciekłych, rurociąg przesyłowy lub dystrybucyjny paliw ciekłych, 

stację paliw ciekłych, a także środek transportu paliw ciekłych; 

10e) instalacja wytwarzania paliw ciekłych – instalację lub zespół instalacji 

technologicznych oraz urządzenia techniczne, w tym zbiorniki, powiązane 

technicznie z tymi instalacjami, wykorzystywane w procesie wytwarzania paliw 

ciekłych; 

10f) instalacja magazynowania paliw ciekłych – zbiorniki magazynowe oraz instalacje 

przeładunkowe paliw ciekłych wykorzystywane do przechowywania oraz 

przeładunku paliw ciekłych z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, a także 

bezzbiornikowe magazyny paliw ciekłych; 

10g) instalacja przeładunku paliw ciekłych – instalację używaną do rozładunku lub 

załadunku paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny 

kontenerowe lub statki; 

10h) stacja paliw ciekłych – zespół urządzeń służących do zaopatrywania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne w paliwa ciekłe w szczególności pojazdów, w tym 

ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się po drogach, a także 

rekreacyjnych jednostek pływających; 

10i) stacja kontenerowa – stację paliw ciekłych o konstrukcji umożliwiającej jej 

przemieszczanie; 
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10j) środek transportu paliw ciekłych – cysternę drogową, cysternę kolejową, cysternę 

kontenerową lub statek przystosowane do załadunku, transportu i rozładunku paliw 

ciekłych, wykorzystywane do sprzedaży paliw ciekłych bezpośrednio odbiorcom 

końcowym na podstawie koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 4, lub do 

przywozu paliw ciekłych na podstawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 

32a;> 

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

dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego; 

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

kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich 

napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego; 

11b)  sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem 

gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną wysokich, 

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

dystrybucyjnego; 

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

gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca 

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

do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego; 

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

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

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

wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw; 

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

dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego; 

11f)  linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę 

wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną 

łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z 

instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do 

przedsiębiorstw od niego zależnych; 

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

energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej; 
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11h)  
(7)

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

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

jest odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla; 

12)  
(8)

 przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie: 

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

energii lub obrotu nimi albo 

b)  przesyłania dwutlenku węgla; 

12a)  przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę 

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

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

Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się: 

a)  w odniesieniu do paliw gazowych: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją, lub 

-  magazynowaniem, lub 

-  skraplaniem 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo 

b)  w odniesieniu do energii elektrycznej: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii; 

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

zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu 

elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu; 

<12c) podmiot przywożący – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem 

innego podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych: 

a) na potrzeby własne, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do 

użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o 

których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), lub 
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b) w celu rozporządzenia nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną, 

dla której dokonania nie jest wymagana koncesja, o której mowa w art. 32 ust. 1 

pkt 4, lub 

c) w związku z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, 

która nie wymaga koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4; 

12d) przywóz paliw ciekłych – sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu; 

12e) wywóz paliw ciekłych – wywóz paliw ciekłych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu; 

12f) nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw ciekłych – przemieszczenie paliw ciekłych z 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

12g) dostawa wewnątrzwspólnotowa paliw ciekłych – przemieszczenie paliw ciekłych z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

12h) import paliw ciekłych – import paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; 

12i) eksport paliw ciekłych – eksport paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym;> 

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

przedsiębiorstwem energetycznym; 

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

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

potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

13b)  
(9)

 odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym 

- odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub 

ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym; 

13c)  
(10)

 odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek 

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

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

umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i 

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 
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13d)  
(11)

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

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

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

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych; 

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

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

1591, z późn. zm.); 

15)  regulacja - stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z 

koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 

prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców; 

16)  bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i 

perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie 

i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska; 

16a)  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - zdolność systemu elektroenergetycznego 

do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia 

dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię; 

16b)  bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej - nieprzerwaną pracę sieci 

elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych 

energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym 

dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w 

możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci; 

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

zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności 

podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i 

poborze; 

16d)  zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - stan systemu 

elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa 

pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 

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

przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim 

odbiorców w trybie określonym ustawą; 
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18)  nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia 

umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego 

lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 

dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy; 

19)  ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci; 

20)  
(12)

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

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

20a)  
(13)

 (uchylony); 

20b)  
(14)

 mikroinstalacja - mikroinstalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20c)  
(15)

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

20d)  
(16)

 (uchylony); 

20e)  
(17)

 (uchylony); 

20f)  
(18)

 (uchylony); 

20g)  
(19)

 (uchylony); 

20h)  
(20)

 instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w 

rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

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

z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, 

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

oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat 

ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej 

staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są 

kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych; 

22)  finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez 

punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania; 

23)  
(21)

 system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub 

instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do 

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

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

przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub 

dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię 

elektryczną z dostawami tych paliw lub energii; 
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23b)  zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną 

przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych 

usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

systemu gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z 

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

paliw gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń 

technicznych w przepustowości tych systemów; 

24)  operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy 

w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, 

bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

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

innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi; 

25)  operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

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

systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, 

bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

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

innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi; 

26)  operator systemu magazynowania - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji 

magazynowej; 

27)  operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub regazyfikacją 

skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji tego gazu; 

28)  operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające systemami 

połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi elektroenergetycznymi, w tym 

systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo systemem przesyłowym, dystrybucyjnym, 

magazynowania lub skraplania gazu ziemnego; 

28a)  
(22)

 operator sieci transportowej dwutlenku węgla - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci 

transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania 

tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę; 
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29)  sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom 

paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z 

prawa wyboru sprzedawcy; 

30)  usługa kompleksowa - usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej 

postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie 

usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi 

magazynowania paliw gazowych; 

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

zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii 

elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii 

elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci; 

32)  subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności 

gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami 

pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej 

grupy odbiorców. 

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

trakcie tego samego procesu technologicznego; 

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

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

kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł; 

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

elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne; 

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

obliczoną jako: 

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

kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii 

chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w 

kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej: 

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

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

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

ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo 

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

średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną 

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

których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na podstawie pomiarów 

parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedziału czasowego, i 

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

37)  referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego - sprawność 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia 

oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji zamiast 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła; 

38)  wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i 

ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej 

zużywanej w: 

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

energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach 

sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub 

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

wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych 

wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; 

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

poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: 

a)  nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych 

danych, 

b)  o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej, 

c)  zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; 

40)  bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i 

prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej 
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energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu 

rozliczeniowego; 

41)  centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora systemu 

przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów 

odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania energii 

elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te 

podmioty prowadzą bilansowanie handlowe; 

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

uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy 

z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem handlowym 

użytkowników systemu; 

43)  jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa 

energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy; 

44)  rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie przepisów 

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

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

spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy. 

[45)  
(23)

 wytwarzanie - produkcję paliw lub energii w procesie energetycznym;] 

<45) wytwarzanie: 

a) produkcję paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie energetycznym, 

b) produkcję paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w 

procesach: 

– przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów 

rafinacji ropy naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy, 

– przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez 

mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi, 

– przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym;> 

46)  
(24)

 przedsiębiorstwo powiązane - jednostkę powiązaną z jednostką w rozumieniu art. 3 

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

613); 
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47)  
(25)

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

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

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

48)  
(26)

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

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

paliw gazowych; 

49)  
(27)

 system gazowy wzajemnie połączony - wzajemnie połączone sieci gazowe, instalacje 

magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich 

urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

50)  
(28)

 informacja wewnętrzna - informację wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 

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

października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii 

(Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1); 

51)  
(29)

 manipulacja na rynku - manipulację na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 2 

rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

52)  
(30)

 próba manipulacji na rynku - próbę manipulacji na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 

3 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

53)  
(31)

 produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym - umowy i instrumenty 

pochodne, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

54)  
(32)

 uczestnik rynku - uczestnika rynku w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 

wymienionego w pkt 50; 

55)  
(33)

 prosument - prosumenta w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20[.]<;> 

<56) magazynowanie paliw gazowych – świadczenie usług przechowywania paliw 

gazowych w instalacji magazynowej; 

57) magazynowanie paliw ciekłych – świadczenie usług przechowywania paliw ciekłych 

w instalacji magazynowania paliw ciekłych; 

58) przeładunek paliw ciekłych – świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania 

cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych lub statków z 

wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych.> 

 

<Art. 4ba. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych prowadzi wykaz przedsiębiorstw 
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energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z 

zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych 

paliw ciekłych, którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi 

magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz ustalany jest na 

ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego 

dnia miesiąca. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub 

odbiorcy końcowego paliw ciekłych poprzez: 

a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres, 

c) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 

d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada, 

e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli 

posiada, 

f) serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2) informacje o  rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem usług, o których 

mowa w ust. 1; 

3) informacje o posiadanych koncesjach lub o wpisie do rejestru podmiotów 

przywożących; 

4) informacje o wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym mowa w art. 

13 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, 

udostępnia wykaz w swojej siedzibie oraz publikuje go na swojej stronie 

internetowej, jeżeli ją posiada, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca 

zamieszkania, numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, 

przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw 

Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o 

których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego 

dotyczy sprawozdanie. 
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5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub 

odbiorcy końcowego paliw ciekłych poprzez wskazanie danych określonych w 

ust. 2 pkt 1; 

2) informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez 

wskazanie informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

wytworzeniu lub nabyciu na tym terytorium, będących przedmiotem usług, o 

których mowa w ust. 1, wraz z podaniem miejsca ich świadczenia. 

6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie zakres informacji i 

danych określonych w ust. 5 oraz kierując się koniecznością ujednolicenia formy i 

sposobu jego przekazywania. 

7. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych oraz minister właściwy do spraw finansów 

publicznych informują niezwłocznie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 

niezłożeniu w terminie sprawozdania, o którym mowa ust. 4.> 

 

Art. 9c. 

 1. Operator systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych i 

skraplania gazu ziemnego lub operator systemu połączonego gazowego, odpowiednio do 

zakresu działania, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe 

traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony 

środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1)   bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemu gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu; 

2)   prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem 

wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości; 

3)   eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z 

innymi systemami gazowymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania 

systemu gazowego; 

4)   zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w celu zaspokajania 

uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym i 

transgranicznym, dystrybucji tych paliw i ich magazynowania lub skraplania gazu 
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ziemnego, a także w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a tam gdzie ma to 

zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi; 

5)   
(111)

 współpracę z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami 

energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów 

gazowych, systemów gazowych wzajemnie połączonych oraz skoordynowania ich 

rozwoju, w tym współpracę w ramach ENTSO gazu, o którym mowa w art. 4 

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; 

6)   dysponowanie mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego; 

7)   zarządzanie przepływami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrów jakościowych 

tych paliw w systemie gazowym i na połączeniach z innymi systemami gazowymi; 

8)   świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego; 

9)   bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz 

prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z 

niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu; 

10)  dostarczanie użytkownikom systemu i operatorom innych systemów gazowych 

informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji, usług 

magazynowania paliw gazowych lub usług skraplania gazu ziemnego, w tym o 

współpracy z połączonymi systemami gazowymi; 

11)  (uchylony). 

[12)  
(112)

 realizację obowiązków wynikających z 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.] 

<12) realizację obowiązków wynikających z 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 oraz obowiązków wynikających z 

rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 

715/2009.> 

2. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego w zakresie systemu przesyłowego, stosując obiektywne i 
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przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz 

uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1)   bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie 

bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej 

zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej; 

2)   prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej w sposób efektywny, przy 

zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej 

dostarczania oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych, koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w 

koordynowanej sieci 110 kV; 

3)   eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z 

innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego; 

4)   zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu 

zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w 

obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, 

a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

5)   współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub 

przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego 

funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju; 

6)   dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz 

jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych 

do koordynowanej sieci 110 kV, uwzględniając umowy z użytkownikami systemu 

przesyłowego oraz techniczne ograniczenia w tym systemie; 

7)   zarządzanie zdolnościami przesyłowymi połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

8)   zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów 

jakościowych energii elektrycznej; 

9)   bilansowanie systemu elektroenergetycznego, określanie i zapewnianie dostępności 

odpowiednich rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych i połączeń 

międzysystemowych na potrzeby równoważenia bieżącego zapotrzebowania na 
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energię elektryczną z dostawami tej energii, zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z: 

a)  niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu 

elektroenergetycznego, 

b)  zarządzania ograniczeniami systemowymi; 

9a)  prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego; 

10)  zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym 

przesyłowym, w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami 

elektroenergetycznymi oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kV, z uwzględnieniem 

technicznych ograniczeń w tym systemie; 

11)  zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej 

podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii; 

12)  udostępnianie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o: 

a)  warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do 

uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu 

elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym w 

szczególności dotyczących realizacji obrotu transgranicznego, zarządzania siecią i 

bilansowania systemu, planowanych wyłączeniach jednostek wytwórczych 

przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych centralnie 

dysponowanych przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach 

mocy tych jednostek wytwórczych, 

b)  ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w lit. 

a; 

13)  opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o 

znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu 

po wystąpieniu awarii; 

14)  realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7; 
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15)  opracowywanie normalnego układu pracy sieci przesyłowej oraz, we współpracy z 

operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, normalnego układu 

pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV; 

16)  opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną i moc w systemie 

elektroenergetycznym; 

17)  określanie potrzeb rozwoju sieci przesyłowej i połączeń międzysystemowych, a także 

w zakresie budowy nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej; 

18)  utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej. 

2a. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany współpracować z 

operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w utrzymywaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej elektroenergetycznej 

oraz technicznych rezerw zdolności dystrybucyjnych koordynowanej sieci 110 kV. 

2b. 
(113)

 Za usługi świadczone przez operatora systemu przesyłowego gazowego oraz 

operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w przypadku, o którym mowa w 

art. 9h ust. 3 pkt 2, właściciel sieci przesyłowej nie pobiera opłat 

3. Operator systemu dystrybucyjnego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w 

zakresie systemów dystrybucyjnych, stosując obiektywne i przejrzyste zasady 

zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając 

wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1)   prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z 

zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej 

dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV; 

2)   eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący 

niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego; 

3)   zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie, 

rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania; 

4)   współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub 

przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów 

elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a także niezawodnego oraz 

efektywnego funkcjonowania tych systemów; 
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5)   dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z 

wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, 

przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV; 

6)   bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na 

energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi; 

7)   zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz współpracę 

z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie zarządzania 

przepływami energii elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV; 

8)   zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej 

podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii; 

9)   dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach 

świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, 

niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci; 

9a)  umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 

odbiorców przyłączonych do sieci poprzez: 

a)  budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej 

pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi, zapewniającej 

efektywną współpracę z innymi operatorami i przedsiębiorstwami energetycznymi, 

b)  pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w uzgodnionej 

pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii 

elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich sprzedawcom i 

podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu 

przesyłowego, 

c)  opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich 

standardowych profili zużycia, a także uwzględnianie zasad ich stosowania w 

instrukcji, o której mowa w art. 9g, 

d)  udostępnianie danych dotyczących planowanego i rzeczywistego zużycia energii 

elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zużycia dla 

uzgodnionych okresów rozliczeniowych, 
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e)  wdrażanie warunków i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich 

uwzględnianie w instrukcji, o której mowa w art. 9g, 

f)  zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostępnianie do publicznego 

wglądu w swoich siedzibach: 

–  aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej, 

–  informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze 

działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 

–  wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców 

umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii 

elektrycznej; 

10)  współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy 

opracowywaniu planów, o których mowa w ust. 2 pkt 13; 

11)  planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć 

związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię 

elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej; 

12)  stosowanie się do warunków współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV; 

13)  opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z 

sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz 

współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy 

opracowywaniu normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV; 

14)  utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w utrzymaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy koordynowanej sieci 110 kV. 

3a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie 

posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, realizuje określone w ustawie 

obowiązki w zakresie współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego za pośrednictwem 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którego siecią jest 

połączony, który jednocześnie posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową. 
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4. Operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, wykonując działalność gospodarczą, są 

obowiązani w szczególności przestrzegać przepisów o ochronie informacji niejawnych i 

innych informacji prawnie chronionych. 

4a. 
(114)

 Operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, oraz właściciel sieci przesyłowej są 

obowiązani zachować poufność informacji handlowych, które uzyskali w trakcie 

wykonywania działalności oraz zapobiegać ujawnianiu, w sposób dyskryminacyjny, 

informacji o własnej działalności, które mogą powodować korzyści handlowe. W tym celu 

właściciel sieci przesyłowej oraz pozostała część przedsiębiorstwa nie mogą korzystać ze 

wspólnych służb, w szczególności wspólnej obsługi prawnej, za wyjątkiem obsługi 

administracyjnej lub informatycznej. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw, o 

których mowa w art. 9d ust. 7. 

4b. 
(115)

 W przypadku zakupu lub sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez 

przedsiębiorstwa powiązane, operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, nie mogą 

wykorzystywać w niewłaściwy sposób informacji handlowych podlegających ochronie, 

uzyskanych od osób trzecich w trakcie wykonywanej działalności. 

5. Jeżeli do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, jest niezbędne korzystanie przez 

operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego z sieci, instalacji lub urządzeń 

należących do innych operatorów systemów lub przedsiębiorstw energetycznych, 

udostępnienie tych sieci, instalacji lub urządzeń następuje na zasadach określonych w 

ustawie oraz na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. 

5a. 
(116)

 Operatorzy systemów dystrybucyjnych instalujący u odbiorców końcowych 

przyłączonych do ich sieci liczniki zdalnego odczytu są obowiązani chronić dane 

pomiarowe dotyczące tych odbiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 

zm.). 

5b. 
(117)

 Przez liczniki zdalnego odczytu rozumie się zespół urządzeń służących do 

pozyskiwania danych pomiarowych, umożliwiający dwustronną komunikację z systemem 

teleinformatycznym. 

6. 
(118)

 Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest 

obowiązany zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego 
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źródła energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i 

bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego. 

6a. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego działania, jest 

obowiązany do odbioru biogazu rolniczego o parametrach jakościowych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 11, wytworzonego w instalacjach 

przyłączonych bezpośrednio do sieci tego operatora. 

7. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

do odbioru energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyłączonych bezpośrednio do 

sieci tego operatora. 

8. Operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego za korzystanie z krajowego systemu 

elektroenergetycznego pobiera opłaty na warunkach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 46 ust. 3 i 4, a także może żądać od odbiorców przyłączonych do 

systemu elektroenergetycznego informacji o ilości energii elektrycznej zużywanej przez 

tych odbiorców, służącej do obliczenia tej opłaty. 

9. 
(119)

 Operator systemu przesyłowego, odpowiednio do zakresu działania, przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw energii, do dnia 31 marca każdego roku, informacje za 

poprzedni rok kalendarzowy o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego, w szczególności 

dotyczące: 

1)   zdolności przesyłowych sieci oraz mocy źródeł przyłączonych do tej sieci; 

2)   jakości i poziomu utrzymania sieci; 

3)   podejmowanych działań mających na celu pokrywanie szczytowego zapotrzebowania 

na paliwa gazowe lub energię elektryczną, w tym, w przypadku wystąpienia przerw w 

dostarczaniu tych paliw lub energii do sieci; 

4)   sporządzanych planów w zakresie określonym w pkt 1-3. 

9a. 
(120)

 Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego, odpowiednio do zakresu działania, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw energii, co 2 lata, w terminie do dnia 31 marca danego roku, 

informacje w zakresie objętym sprawozdaniem, o którym mowa w art. 15b. Sporządzając 

informacje dotyczące oceny połączeń międzysystemowych z sąsiednimi krajami, należy 

uwzględnić opinie operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych tych 

krajów. 
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9b. Użytkownicy systemu elektroenergetycznego, w szczególności operatorzy systemów 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych, przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy 

końcowi są obowiązani przekazywać operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, na jego wniosek, 

dane niezbędne do sporządzenia informacji, o których mowa w ust. 9a, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 

10. Operatorzy systemów przesyłowych współdziałają z Komisją Europejską w sprawach 

dotyczących rozwoju transeuropejskich sieci przesyłowych. 

10a. 
(121)

 Operatorzy systemów przesyłowych współpracują z operatorami systemów 

przesyłowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu stworzenia co 

najmniej jednego zintegrowanego systemu na poziomie regionalnym dla alokacji 

zdolności przesyłowych i kontrolowania bezpieczeństwa systemu. 

11. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu 

kwartału, informacje o ilości energii elektrycznej importowanej w danym kwartale z 

państw niebędących członkami Unii Europejskiej. 

12. 
(122)

 Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest 

obowiązany przedstawiać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje o ilościach 

energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z 

podziałem na poszczególne rodzaje źródeł, w terminie do dnia: 

1)   31 lipca - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku, 

2)   31 stycznia - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego 

- z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to instalacji spalania wielopaliwowego i układów 

hybrydowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z członem 

pompowym. 

Art. 9h. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek właściciela sieci przesyłowej, sieci 

dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego, 

wyznacza, w drodze decyzji, na czas określony, operatora systemu przesyłowego, systemu 

dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub 
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operatora systemu połączonego oraz określa obszar, sieci lub instalacje, na których będzie 

wykonywana działalność gospodarcza, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się jednego operatora systemu 

przesyłowego gazowego albo jednego operatora systemu połączonego gazowego i 

jednego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego albo jednego operatora 

systemu połączonego elektroenergetycznego. 

3. Operatorem systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania 

paliw gazowych, systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem systemu połączonego 

może być: 

1)   właściciel sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub 

instalacji skroplonego gazu ziemnego, posiadający koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej z wykorzystaniem tej sieci lub instalacji; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii 

elektrycznej, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego i 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, z którym właściciel sieci przesyłowej, sieci 

dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego 

zawarł umowę powierzającą temu przedsiębiorstwu pełnienie obowiązków operatora z 

wykorzystaniem sieci lub instalacji będących jego własnością. 

3a. 
(169)

 Powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego albo 

operatora systemu połączonego gazowego na podstawie ust. 3 pkt 2 jest możliwe 

wyłącznie, jeżeli system przesyłowy, którego dotyczy powierzenie należał w dniu 3 

września 2009 r. do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, albo jeżeli Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki wydał zgodę na powierzenie przez właściciela sieci przesyłowej 

pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu 

połączonego gazowego na podstawie art. 4i ust. 1. 

4. 
(170)

 Powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego może dotyczyć 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji: 

1)   energii elektrycznej, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej 

przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, jest nie większa niż sto 

tysięcy, albo 

2)   gazu ziemnego, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci gazowej jest nie większa 

niż sto tysięcy i sprzedaż paliw gazowych nie przekracza 150 mln m
3
 w ciągu roku. 
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5. Umowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna w szczególności określać: 

1)   obszar, na którym operator systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego, lub 

systemu magazynowania paliw gazowych, lub systemu skraplania gazu ziemnego, lub 

systemu połączonego będzie wykonywał działalność gospodarczą; 

2)   
(171)

 zasady realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9c, w szczególności 

obowiązków powierzonych do wykonywania bezpośrednio operatorowi systemu 

dystrybucyjnego, lub operatorowi systemu magazynowania paliw gazowych, lub 

operatorowi systemu skraplania gazu ziemnego, lub operatorowi systemu 

połączonego. 

6. 
(172)

 Właściciel, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem do Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki o wyznaczenie: 

1)   operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego, w terminie 30 

dni od dnia uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne certyfikatu niezależności, 

o którym mowa w art. 9h
1 

ust. 1, albo od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 

9h
1 

ust. 6; 

2)   operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu magazynowania paliw 

gazowych lub operatora systemu skraplania gazu ziemnego, w terminie 30 dni od 

dnia: 

a)  doręczenia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzieleniu temu 

właścicielowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem 

tych sieci lub instalacji, albo 

b)  w którym właściciel zawarł umowę o powierzenie wykonywania obowiązków 

operatora z przedsiębiorstwem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w odniesieniu do sieci 

lub instalacji będących jego własnością. 

7. 
(173)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wyznaczając operatora zgodnie z ust. 1, bierze 

pod uwagę odpowiednio jego: 

1)   efektywność ekonomiczną; 

2)   skuteczność zarządzania systemami gazowymi lub systemami elektroenergetycznymi; 

3)   bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4)   spełnianie przez operatora warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w 

art. 9d ust. 1-2; 

5)   okres obowiązywania koncesji; 
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[6)   zdolność do wypełniania obowiązków wynikających z 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 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

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

1775/2005 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 36, z późn. zm.).] 

<6) zdolność do wypełniania obowiązków wynikających z 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 

obowiązków wynikających z rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 6 oraz 

art. 18 rozporządzenia 714/2009 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 oraz obowiązków wynikających z rozporządzeń przyjętych na 

podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009.> 

8. 
(174)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wyznaczenia operatorem systemu 

przesyłowego, operatorem systemu połączonego, operatorem systemu dystrybucyjnego, 

operatorem systemu magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania 

gazu ziemnego przedsiębiorstwo energetyczne określone we wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli odpowiednio: 

1)   przedsiębiorstwo to nie dysponuje odpowiednimi środkami ekonomicznymi lub 

technicznymi; 

2)   przedsiębiorstwo to nie gwarantuje skutecznego zarządzania systemem; 

3)   przedsiębiorstwo to nie spełnia warunków i kryteriów niezależności, o których mowa 

w art. 9d ust. 1-2, z zastrzeżeniem art. 9d ust. 7; 

4)   nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 9k; 

5)   przedsiębiorstwo to nie wykazało zdolności do wypełniania obowiązków 

wynikających z rozporządzeń, o których mowa w ust. 7 pkt 6; 

6)   umowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie zapewnia operatorowi systemu 

przesyłowego lub operatorowi systemu połączonego możliwości wykonywania 

obowiązków, o których mowa w art. 9c i w art. 16 ust. 2; 
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7)   właściciel sieci przesyłowej nie wykazał zdolności do realizacji obowiązków, o 

których mowa w ust. 11 i 12. 

9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z urzędu wyznacza, w drodze decyzji, 

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję paliw 

gazowych albo energii elektrycznej, magazynowanie paliw gazowych lub skraplanie gazu 

ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego, operatorem odpowiednio systemu 

przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego, lub systemu magazynowania, lub systemu 

skraplania gazu ziemnego, w przypadku gdy: 

1)   właściciel, o którym mowa w ust. 1, nie złożył wniosku o wyznaczenie operatora 

systemu gazowego lub operatora systemu elektroenergetycznego, który wykonywałby 

działalność gospodarczą, korzystając z jego sieci lub instalacji; 

2)   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił wyznaczenia operatora, który 

wykonywałby działalność gospodarczą, korzystając z sieci lub instalacji określonej we 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

10. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 9, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określa 

obszar, instalacje lub sieci, na których operator będzie wykonywał działalność 

gospodarczą, warunki realizacji kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-

2, niezbędne do realizacji zadań operatorów systemów, o których mowa w art. 9c. 

11. 
(175)

 Właściciel sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub 

instalacji skroplonego gazu ziemnego jest obowiązany udostępniać operatorowi, 

wyznaczonemu zgodnie z ust. 1 lub 9, informacje oraz dokumenty niezbędne do realizacji 

zadań operatora oraz współdziałać z tym operatorem. 

12. 
(176)

 Właściciel sieci przesyłowej gazowej w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 

jest obowiązany do: 

1)   uzgodnienia z operatorem zasad finansowania inwestycji związanych z systemem, 

którego jest właścicielem, określonych w planie, o którym mowa w art. 16 ust. 2; 

2)   finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1, lub wyrażenia zgody na ich 

finansowanie przez operatora lub inny podmiot, po uzgodnieniu, o którym mowa w 

art. 16 ust. 13; 

3)   przyjęcia na siebie odpowiedzialności związanej z majątkiem zarządzanym przez 

operatora, z wyłączeniem odpowiedzialności wynikającej z realizacji zadań przez 

operatora; 
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4)   udzielenia gwarancji niezbędnych do uzyskania finansowania inwestycji, o których 

mowa w pkt 1, z wyjątkiem tych inwestycji, w których właściciel systemu wyraził 

zgodę na ich finansowanie przez operatora lub inny podmiot. 

13. 
(177)

 W przypadku powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego na 

podstawie ust. 3 pkt 2 lub wyznaczenia operatora systemu przesyłowego na podstawie ust. 

9, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w 

zakresie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej lub operatora systemu 

przesyłowego obowiązków, o których mowa w ust. 11 i 12, w art. 9c oraz w art. 16. Do 

kontroli nie stosuje się przepisów art. 79 ust. 1 i ust. 4-7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983), zwanej dalej 

"ustawą o swobodzie działalności gospodarczej". 

<14. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może w uzasadnionych przypadkach, w 

drodze decyzji, zobowiązać właściciela sieci do podjęcia określonych działań 

mających na celu spełnienie przez wyznaczonego na jego sieci operatora systemu 

warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1–1c, oraz 

warunków, o których mowa w art. 9h1 ust. 7 pkt 2–4, oraz wyznaczyć termin na ich 

podjęcie. Wydając decyzję Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w szczególności 

bierze pod uwagę warunki uzyskania certyfikatu spełniania kryteriów niezależności 

przez tego operatora.> 

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. 
(290)

 Prezes URE jest uprawniony do kontrolowania i nakładania kar na przedsiębiorstwa 

energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu 

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

koncesji.] 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 

1)   udzielanie i cofanie koncesji; 

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

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

analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; 
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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)  
(291)

 jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 10, 

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

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

mowa w art. 16 ust. 1; 

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

4a)  
(292)

 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)  
(293)

 przyznawanie certyfikatu niezależności; 

6b)  
(294)

 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)  
(295)

 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; 
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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)  
(296)

 kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub 

operatora systemu połączonego gazowego oraz innych uczestników rynku paliw gazowych 

obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

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

wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego 

rozporządzenia oraz zatwierdzanie odpowiednich punktów w systemie przesyłowym, 

objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 tego rozporządzenia; 

11b)  
(297)

 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;] 

<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 
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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, a także wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego 

wynikających z tego rozporządzenia oraz obowiązków wynikających z rozporządzeń 

wydanych na podstawie art. 6 i art. 18 rozporządzenia 714/2009; 

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 

1775/2005, 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, 

a także wykonywanie obowiązków organu regulacyjnego wynikających z 

rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

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 oraz rozporządzeń przyjętych na 

podstawie art. 6 i art. 18 rozporządzenia 714/2009 lub rozporządzenia Parlamentu 

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

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

1775/2005 oraz rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 

rozporządzenia 715/2009;> 

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; 
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14b)  
(298)

 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)  
(299)

 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)  
(300)

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

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

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

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

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

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

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

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

niezgodności tych decyzji; 

15)  ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 

przedsiębiorstw energetycznych; 

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

kształtowania taryf; 

17)  publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 

energii; 

18)  
(301)

 zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 
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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 instalacje odnawialnego źródła energii, 

d)  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; 

18a)  
(302)

 zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, 

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

kwartału, średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 

poprzednim kwartale, oraz ogłaszanie sposobu ich obliczania; 

19)  
(303)

 gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a)  
(304)

 gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacjach odnawialnego źródła energii, 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 energii, w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego, 

o którym mowa w rozporządzeniu 256/2014 w zakresie określonym w pkt 2-4 

załącznika do tego rozporządzenia;
(305)

  

19a)  przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11; 
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19b)  
(306)

 wykonywanie zadań, obowiązków oraz korzystanie z uprawnień określonych w 

sposób wiążący dla organu regulacyjnego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

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

przejrzystości hurtowego rynku energii, zwanym dalej "rozporządzeniem 1227/2011", 

oraz współpraca z Agencją, organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, organem właściwym w 

sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz organem właściwym w sprawach 

nadzoru nad rynkiem finansowym, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków 

określonych w rozporządzeniu 1227/2011; 

20)  monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie: 

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

istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

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

Gospodarczym, 

b)  mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego i 

zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie gazowym i elektroenergetycznym, 

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

tej sieci, 

d)  wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, korzystania z 

sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z uwzględnieniem 

konieczności traktowania tych informacji jako poufnych ze względów handlowych, 

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

ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, 

f)  bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, 

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

h)  wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w art. 

44; 

21)  
(307)

 wydawanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, 

oraz ich umarzanie; 
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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; 

<21b) kontrolowanie przedsiębiorstwa energetycznego lub podmiotu przywożącego na 

zasadach określonych w ustawie; 

21c) prowadzenie w postaci elektronicznej: 

a) rejestru podmiotów przywożących, 

b) wykazu podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie 

koncesji albo o udzielenie lub zmianę promesy koncesji, 

c) rejestru przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję, 

d) wykazu podmiotów posiadających promesę koncesji, 

e) wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie 

udzielenia koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową 

udzielenia koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 

f) wykazu przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięto koncesję, 

g) wykazu podmiotów, którym koncesja wygasła wraz z podaniem podstawy i daty 

wygaśnięcia koncesji;> 

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)   
(309)

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

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

2c. 
(310)

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

spraw energii, 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. 
(311)

 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.] 

<3a. W sprawach z wniosku o udzielenie, przedłużenie albo cofnięcie koncesji na 

wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych oraz 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą z wyłączeniem spraw o zmianę tych koncesji, 

Prezes URE zasięga opinii Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, Prokuratora Generalnego oraz 

Komendanta Głównego Policji.> 

<3b. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3a, Prezes URE przekazuje Prezesowi 

Agencji Rezerw Materiałowych umowy przedwstępne wobec umów, o których mowa 

w art. 10 lub art. 11 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 1a pkt 2. 

3c. Organy, o których mowa w ust. 3a, wydają w formie postanowienia opinie 

zawierające ocenę spełnienia przez wnioskodawcę określonych w rozdziale 5 

wymogów udzielenia, przedłużenia albo cofnięcia koncesji, w zakresie w jakim 

wynika to z właściwości ich działania określonych w przepisach odrębnych.> 

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. 
(312)

 Nieprzedstawienie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych lub naczelnika 

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

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

równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.] 
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<4a. Nieprzedstawienie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, Prokuratora Generalnego lub 

Komendanta Głównego Policji opinii, o której mowa w ust. 3a, w terminie 21 dni od 

dnia wpływu wniosku do zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem opinii 

pozytywnej.> 

5. 
(313)

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

Komisja Europejska stwierdziła jej niezgodność z przepisami wydanymi na podstawie 

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

sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

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

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

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

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji od Komisji Europejskiej o 

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

6. 
(314)

 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. 
(315)

 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. 23r. 

1. Prezes URE przeprowadza kontrolę lub prowadzi postępowanie wyjaśniające w 

sprawie naruszenia: 

1) warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą paliw ciekłych albo wpisem do rejestru 

podmiotów przywożących lub 

2) warunków udzielonych koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie 

w jakim dotyczą paliw ciekłych. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, prowadzone są zgodnie z planem kontroli, 

przygotowywanym corocznie przez Prezesa URE. 
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3. W ramach realizacji zadań lub kontroli prowadzonych na zasadach i w trybach 

określonych w odrębnych przepisach: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, Prezes Agencji 

Rezerw Materiałowych, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor 

Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja 

Pracy oraz organy: Policji, Prokuratury, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

Państwowej Straży Pożarnej, nadzoru budowlanego, administracji miar i 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolują spełnienie obowiązku: 

1) posiadania koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w zakresie w jakim 

dotyczą paliw ciekłych; 

2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a; 

3) zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa w art. 43e. 

4. Organy, o których mowa w ust. 3, mogą kontrolować spełnienie wymogu prowadzenia 

sprzedaży paliw ciekłych i świadczenia usług magazynowania lub przeładunku paliw 

ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w sposób zgodny z art. 43a. 

5. W toku postępowania kontrolnego lub wyjaśniającego, Prezes URE współpracuje z 

organami, o których mowa w ust. 3, które zobowiązane są do przekazywania 

Prezesowi URE wszelkich posiadanych informacji i dokumentów, które mogą 

posłużyć do stwierdzenia, czy nastąpiło naruszenie warunków, o których mowa w 

ust. 1. 

Art. 23s. 

1. W celu wparcia właściwej realizacji postępowań kontrolnych, o których mowa w art. 

23r ust. 3 i 4, Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Regulacji Energetyki informator kontroli, zawierający opis wymagań i obowiązków 

wynikających z przepisów, które powinny być sprawdzane w toku kontroli 

przeprowadzanej na podstawie przepisów odrębnych. 

2. Prezes URE co najmniej raz w roku przekazuje organom kontroli aktualny 

informator, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 23t. 

Do prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 23r ust. 1, przepisy art. 23c–23l stosuje 

się odpowiednio. 
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Art. 23u. 

1. W przypadku gdy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w 

art. 57g postępowanie przygotowawcze jest prowadzone z urzędu lub na podstawie 

zawiadomienia Prezesa URE lub innego podmiotu, prokurator zawiadamia o tym 

Prezesa URE, wskazując w zawiadomieniu firmę (nazwę) lub inne oznaczenie 

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

postępowanie. 

2. Prokurator lub sąd w sprawach o przestępstwo określone w art. 57g przekazują 

Prezesowi URE informacje o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania 

przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania 

przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia informację o 

prawomocnym orzeczeniu sądu. 

Art. 23w. 

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

popełnienia przestępstwa określonego w art. 57g, Prezes URE może zarządzić 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Przepisy art. 23p ust. 1–4 oraz 6–8 

stosuje się odpowiednio.> 

Rozdział 5 

[Koncesje i taryfy] 

<Koncesje, rejestry i taryfy> 

Art. 32. 

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

1)   
(341)

 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 instalacji odnawialnego źródła energii 

lub do jednostek kogeneracji, 

c)  energii elektrycznej w mikroinstalacji lub w małej instalacji, 

d)  energii elektrycznej: 

–  z biogazu rolniczego, 

–  wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji, 
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–  wyłącznie z biopłynów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii, 

e)  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;] 

<2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu 

ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego 

gazu ziemnego, jak również magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych w 

instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw 

ciekłych, z wyłączeniem lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o 

przepustowości poniżej 1 MJ/s;> 

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 10.000 euro oraz obrotu 

ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW,] 

<a) obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o 

napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu skroplonym gazem 

ziemnym dostarczonym z zagranicy dokonanego w punkcie dostawy do terminalu 

w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu (Dz. U. 2014 r. poz. 1501, z 2015 r. poz. 1045 i 1777 oraz z 2016 r. 

poz. 266), 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; > 
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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)  
(342)

 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)   
(343)

 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. 
(344)

 Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, 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.] 

<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 dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa energetycznego. 
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Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą 

jest obowiązane do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy.  

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, określi, w drodze 

rozporządzenia, minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z 

zagranicy na okres co najmniej 10 lat oraz szczegółowy sposób ustalania tego 

poziomu, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.> 

<3
1
. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, może określić 

wyłączenia z obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, biorąc 

pod uwagę stan infrastruktury technicznej w sektorze gazu ziemnego oraz jej wpływ 

na dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu oraz zwiększenie 

konkurencyjności w zakresie dostarczania paliw gazowych i bezpieczeństwa ich 

dostarczania.> 

3a. 
(345)

 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. 

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 23.20.11-

40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza 

równowartości 1.000.000 euro.] 

<6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, 

przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru, o 

którym mowa w art. 32a, stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej 

(kody CN) według załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 

lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 

Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 07.09.1987, str. 1). 
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7. Minister właściwy do spraw energii wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, 

kieruje się potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania krajowego rynku 

paliw, bezpieczeństwem paliwowym państwa i ochroną konkurencji.> 

 

<Art. 32a. 

1. Prezes URE prowadzi rejestr podmiotów przywożących. 

2. Rejestr podmiotów przywożących prowadzi się w postaci elektronicznej. 

3. Rejestr podmiotów przywożących jest jawny i udostępniany w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca 

zamieszkania, numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. 

4. Rejestr podmiotów przywożących zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu przywożącego poprzez: 

a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres, 

c) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 

d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada, 

e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli 

posiada, 

f) serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2) informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu; 

3) informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych 

wykorzystywanej przez podmiot przywożący; 

4) wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego, o którym mowa w art. 3 

pkt 12c; 

5) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie 

paliw ciekłych. 

Art. 32b. 

Do rejestru podmiotów przywożących nie może zostać wpisany podmiot, który: 

1) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej objętej ustawą; 

2) zalega w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 
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raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. 

 

Art. 32c. 

1. Podmiot przywożący może dokonywać przywozu paliw ciekłych po wpisaniu do 

rejestru podmiotów przywożących. 

2. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów przywożących zawiera dane, o których mowa 

w art. 32a ust. 4. 

3. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w art. 32a ust. 4, 

Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 

7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nieuzupełniony w wyznaczonym 

terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

4. Prezes URE dokonuje wpisu do rejestru podmiotów przywożących w drodze decyzji 

w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku, o 

którym mowa w ust. 3. 

5. Decyzja o wpisie do rejestru podmiotów przywożących zawiera dane, o których mowa 

w art. 32a ust. 4, a także dzień wpisu do rejestru oraz numer w rejestrze. 

6. Do postępowań w sprawach wpisu lub zmiany wpisu w rejestrze podmiotów 

przywożących nie stosuje się art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 81 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 32d. 

1. Zmiana wpisu lub wykreślenie z rejestru podmiotów przywożących następują na 

wniosek podmiotu przywożącego lub z urzędu. 

2. Podmiot przywożący składa wniosek o: 

1) zmianę wpisu w rejestrze – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których 

mowa w art. 32a ust. 4; 

2) wykreślenie wpisu z rejestru – w terminie 7 dni od dnia zaprzestania 

wykonywania działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych. 

3. Prezes URE z urzędu, w drodze decyzji, wykreśla z rejestru podmiot przywożący, 

który w okresie kolejnych 6 miesięcy nie dokonał przywozu paliw ciekłych lub 

zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 32b. 
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4. Na podstawie prowadzonego rejestru, o którym mowa w art. 32a ust. 1, Prezes URE 

przekazuje w formie elektronicznej, co najmniej raz na kwartał, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw 

energii, Komendantowi Głównemu Policji, Prezesowi Agencji Rezerw 

Materiałowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi 

Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektorowi Generalnemu Transportowego Dozoru 

Technicznego, Prezesowi Głównego Urzędu Miar, Głównemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Głównego 

Inspektorowi Sanitarnemu, aktualny wykaz podmiotów przywożących zawierający 

oznaczenie podmiotów przywożących oraz informacje o rodzajach, przeznaczeniu 

przywożonego paliwa ciekłego, a także rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw 

ciekłych wykorzystywanej przez ten podmiot. 

5. Wpis i zmiana wpisu do rejestru podmiotów przywożących są zwolnione z opłaty 

skarbowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).> 

Art. 33. 

1. Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który: 

1)   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

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

Gospodarczym lub Turcji; 

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[.]<;> 
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<6) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z 

wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego lub 

organu kontroli skarbowej.> 

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.] 

<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. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 2016 r. 

poz. 266 i 352), w wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 lub 5 tej ustawy; 

3) zawarł umowę przedwstępną wobec umowy o wykonywanie zadań w zakresie 

utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o której mowa w art. 24b 

ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2.> 

1b. Prezes URE udziela koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą wnioskodawcy, który: 

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej przez ten oddział; 
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2) złożył zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a; 

3) jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług zgodnie z art. 97 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 

846); 

[4) posiada własne pojemności magazynowe lub zawarł umowę przedwstępną 

o magazynowanie zapasów obowiązkowych paliw, o której mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, albo posiada zgodę Prezesa Agencji Rezerw 

Materiałowych lub ministra właściwego do spraw energii na zawarcie odpowiednio 

umowy, o której mowa w art. 11 lub art. 11a ust. 5 tej ustawy.] 

<4) posiada własne instalacje magazynowania paliw ciekłych lub zawarł umowę 

przedwstępną wobec umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy 

wymienionej w ust. 1a pkt 2, gwarantujące utrzymywanie zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z zakresem wykonywanej 

działalności koncesjonowanej.> 

[1c. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja na podstawie 

zawartej umowy przedwstępnej lub zgody, o której mowa w ust. 1b pkt 4, jest obowiązane 

powiadomić Prezesa URE o zawarciu tej umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, 

a także o każdej nowo zawartej umowie, o której mowa w art. 10 i art. 11 ustawy 

wymienionej w ust. 1a pkt 2, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, w całym okresie 

posiadania koncesji.] 

<1c. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek powiadomić Prezesa URE o: 

1) zawarciu umowy przyrzeczonej w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której 

mowa w ust. 1b pkt 4, oraz każdej zmianie tej umowy, oraz 

2) zawarciu każdej kolejnej umowy, o której mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy 

wymienionej w ust. 1a pkt 2, oraz każdej zmianie tej umowy 

– w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany.> 

<1d. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który posiada koncesję  na 

wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo występuje 

z wnioskiem o udzielenie takich koncesji, warunki, o których mowa ust. 1b pkt 1 i 3, 

dotyczą także posiadanej albo udzielanej takiemu przedsiębiorcy koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi. Prezes URE z urzędu wszczyna postępowanie w sprawie zmiany 

posiadanej przez przedsiębiorcę zagranicznego koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi.> 
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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 lub przestępstwo skarbowe, 

mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

<3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, z 

uwzględnieniem pkt 5;> 

4) który po dniu złożenia wniosku został wykreślony z rejestru podatników podatku od 

towarów i usług[.]<;> 

<5) skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe polegające na 

zmianie przeznaczenia paliw ciekłych, powodujące uszczuplenie należności 

publicznoprawnej wielkiej wartości albo skazanemu za takie przestępstwo 

skarbowe, gdy wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka; 

6) jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad 

nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 pkt 34–36 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie 

skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z 

przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą, z uwzględnieniem 

pkt 5.> 

 [3a. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, albo 

przedsiębiorcą zagranicznym lub przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie o 

swobodzie działalności gospodarczej, warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, dotyczy 
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również członków zarządów, rad nadzorczych oraz osób uprawnionych do ich 

reprezentowania.] 

<3a. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą zagranicznym lub 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, warunek, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 3 z uwzględnieniem ust. 3 pkt 5, dotyczy również osób 

uprawnionych do ich reprezentowania, a także członków rad nadzorczych.> 

[3b. Przedsiębiorstwo  energetyczne, któremu została udzielona koncesja, jest obowiązane 

spełniać warunki, o których mowa w ust. 1–1b, przez cały okres ważności koncesji.] 

<3c. Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku 

wnioskodawcy, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w 

sprawie popełniania przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z 

przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą lub gdy wydano takie 

postanowienie wobec osób oraz członków, o których mowa w ust. 3a, do czasu 

zakończenia postępowania.> 

4. (uchylony). 

5. 
(348)

 Prezes URE, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw energii, informuje 

Komisję Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji. 

 

Art. 35. 

 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;] 

<1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania oraz ich adres oraz imiona i 

nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w 

imieniu przedsiębiorcy;> 

2)   określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być 

wydana koncesja, oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16; 
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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 w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP). 

[1a. 
(351)

 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 energii decyzji, o 

której mowa w art. 24 ust. 5a tej ustawy, wraz z dołączoną kopią tej decyzji.] 

<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.> 

[1b. 
(352)

 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 energii decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 5a ustawy 

wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.] 
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1c. 
(353)

 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) dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do 

reprezentowania wnioskodawcy, obejmujące: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile 

został nadany, 

e) serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

f) adres zamieszkania; 

5) listę wspólników lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub 

akcji, w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna; 

[6) wskazanie miejsca magazynowania zapasów, o których mowa w pkt 2, oraz tytuł 

prawny do powierzchni magazynowej, w której te zapasy będą magazynowane, lub 

kopię umowy przedwstępnej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 

33 ust. 1a pkt 2, lub kopię decyzji Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych lub ministra 

właściwego do spraw energii zawierającej zgodę na zawarcie odpowiednio umowy, o 

której mowa w art. 11 lub art. 11a ust. 5 tej ustawy;] 

<6) wskazanie miejsca magazynowania zapasów, o których mowa w pkt 2, oraz 

tytułu prawnego do instalacji magazynowania paliw ciekłych lub kopie umów, o 

których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4;> 

7) zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i 

usług[.] <;> 
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<8) postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa 

w art. 38e ust. 1.> 

2. 
(354)

 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. 

<2a. W przypadku gdy wniosek o udzielenie koncesji nie zawiera wszystkich 

wymaganych ustawą informacji lub dokumentów, Prezes URE niezwłocznie wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

2b. Wniosek o udzielenie koncesji nieuzupełniony w wyznaczonym terminie w sposób 

spełniający wszystkie wymagane ustawą warunki pozostawia się bez rozpoznania.> 

3. Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spełnia wymaganych 

przepisami warunków. 

Art. 37. 

1. Koncesja powinna określać: 

[1)   podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;] 

<1) oznaczenie podmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich adres;> 

2)   przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją; 

3)   datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności; 

4)   okres ważności koncesji; 

5)   szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą 

obsługę odbiorców, w zakresie: 

a)  zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, 

przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8, 

b)  powiadamiania Prezesa URE o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu 

prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania; 

6)   zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej 

działalności; 

7)   
(355)

 numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego 
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

[1a. W przypadku koncesji, o której mowa w art. 33 ust. 1b, koncesja określa ponadto numer, 

za pomocą którego podmiot jest identyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług, 

nadany zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

1b. W przypadku koncesji, o której mowa w art. 33 ust. 1b, udzielanej przedsiębiorcy 

zagranicznemu prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na 

warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dane 

wskazane w ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz ust. 1a dotyczą oddziału tego przedsiębiorcy. 

1c. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane zgłaszać Prezesowi URE zmiany danych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 35 ust. 1c pkt 5 i 7, w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia tych zmian.] 

2. Koncesja powinna ponadto określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa 

energetycznego po wygaśnięciu koncesji lub po jej cofnięciu. 

<2a. Koncesje na obrót paliwami ciekłymi w sytuacji, o której mowa w art. 33 ust. 1d, 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz wytwarzanie paliw ciekłych określają 

ponadto numer, za pomocą którego podmiot jest identyfikowany w obrocie paliwami 

ciekłymi na potrzeby podatku od towarów i usług, nadany zgodnie z art. 97 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

2b. W przypadku gdy ustawa wymaga spełnienia warunku, o którym mowa w art. 33 

ust. 1b pkt 1, dane wskazane w ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz ust. 2a dotyczą oddziału 

przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 

2c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz ust. 2a, 

przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane złożyć wniosek o zmianę koncesji 

najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

2d. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane zgłaszać Prezesowi URE zmiany 

danych, o których mowa w art. 35 ust. 1c pkt 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia tych zmian.> 

3. (uchylony). 
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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;] 

<6) zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, podatku 

akcyzowego oraz opłaty paliwowej;> 

7)   odsetek za zwłokę w zapłacie należności wymienionych w pkt 1-6. 

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.] 
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<6) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia naczelnika urzędu celnego, 

potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do 

wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku 

lokaty terminowej.> 

[4. 
(357)

 W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 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 właściwego 

naczelnika urzędu celnego 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. 
(358)

 

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.] 

<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, właściwy naczelnik 

urzędu celnego żąda przedłużenia okresu, którego dotyczy zabezpieczenie majątkowe 

lub uzupełnienia zabezpieczenia majątkowego.> 
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Art. 38c. 

1. [Prezes URE, z urzędu lub na wniosek właściwego organu, wydaje decyzję o pokryciu 

należności z zabezpieczenia majątkowego, gdy:] 

 <Naczelnik urzędu celnego, 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 złożone zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1, nie spełnia 

wymagań dotyczących wysokości lub okresu, na które jest składane, właściwy naczelnik 

urzędu celnego żąda przedłużenia okresu, którego dotyczy zabezpieczenie majątkowe lub 

uzupełnienia zabezpieczenia majątkowego.] 

 <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.> 
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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.] 

<3. Naczelnik urzędu celnego doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 1, także 

podmiotowi udzielającemu zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a 

ust. 1.> 

<Art. 38e. 

1. W sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, 

zmiany formy, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, naczelnik urzędu 

celnego wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie przyjęcia, zwrotu, 

przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości lub zmiany formy 

zabezpieczenia majątkowego. 

3. Naczelnik urzędu celnego niezwłocznie informuje Prezesa URE o wydaniu 

postanowienia, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 38f. 

W przypadku zmiany naczelnika urzędu celnego właściwego dla przyjęcia 

zabezpieczenia majątkowego naczelnik urzędu celnego właściwy przed zmianą 

właściwości przekazuje niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

zabezpieczenie majątkowe. 

Art. 38g. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia i 

upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie 

majątkowe, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji przez 

gwaranta zobowiązania, o którym mowa w art. 38a ust. 1.> 

 

Art. 41. 

1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego. 
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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[.]<;> 

<4) niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1, lub w 

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 lub 3a.> 

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 

zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 ust. 2 albo ust. 5 ustawy wymienionej w 

art. 33 ust. 1a pkt 2. 

[2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku: 

1) niespełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne któregokolwiek z warunków, o których 

mowa w art. 33 ust. 1 lub 1b, lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 

w art. 33 ust. 3; 

2) posługiwania się w obrocie paliwami numerem identyfikacyjnym innym niż określony w 

koncesji zgodnie z art. 37 ust. 1a.] 

<2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo 

energetyczne: 

1) nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa art. 33 ust. 1b pkt 1–3; 

2) nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4, chyba że zawarło 

jedną z umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej art. 33 

ust. 1a pkt 2;  

3) posługuje się przy sprzedaży albo obrocie paliwami ciekłymi numerem 

identyfikacyjnym innym, niż określony w koncesji zgodnie z art. 37 ust. 2a; 
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4) pomimo wezwania ze strony Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych nie 

utrzymuje zapasów obowiązkowych ropy lub paliw, o których mowa art. 5 

ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, w przewidzianym terminie i 

wymaganej ilości lub nie wnosi opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b  

ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, w należnej wysokości albo w 

terminie; 

5) pomimo wezwania przez Prezesa URE nie realizuje Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych.> 

<2c. Prezes URE cofa koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami 

określonymi w ust. 2 również, gdy: 

1) przedsiębiorstwo energetyczne wykonuje działalność polegającą na obrocie 

paliwami ciekłymi z zagranicą bez wymaganej koncesji; 

2) przedsiębiorstwu energetycznemu została prawomocnie cofnięta koncesja na 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 w 

zakresie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub w 

ust. 2 pkt 4 w zakresie w art. 33 ust. 3 pkt 3 i 5–6 lub ust. 3a; 

3) przedsiębiorstwo energetyczne nie spełnia warunków, o których mowa w art. 33 

ust. 1b pkt 1 i 3, jeżeli są wymagane zgodnie z art. 33 ust. 1d.> 

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; 

[3) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1c lub w art. 37 

ust. 1c.] 

<3) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c w 

zakresie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 7.> 

<4a.  Prezes URE może cofnąć koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo 

energetyczne: 
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1) nie wykona jednego z obowiązków, o których mowa w art. 33 ust. 1c, art. 37 ust. 2c w 

zakresie art. 37 ust. 2a lub art. 37 ust. 2d; 

2) przez dwa kolejne miesiące nie przedstawi w terminie informacji, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 i 3 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, albo przedstawi w tych 

informacjach dane nieprawdziwe; 

3) nie przekaże sprawozdania, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

4b. Prezes URE może cofnąć koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami 

określonymi w ust. 4 również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie 

wykona obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c w zakresie art. 37 ust. 2a.> 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu koncesji 

właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego. 

<6. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prokuratora Generalnego oraz 

Komendanta Głównego Policji, o cofnięciu koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych 

lub koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. 

7. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE aktualne wykazy: 

1)  podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji albo o 

udzielenie lub zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia; 

2) przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat, cofnięta została 

koncesja wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji; 

3) podmiotów wobec, których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, 

które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania wraz z podaniem podstawy i daty wydania 

rozstrzygnięcia; 

4) podmiotów, którym wygasła koncesja wraz z podaniem podstawy i daty wygaśnięcia 

koncesji.> 

<Art. 42a. 

1. Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesja na obrót paliwami ciekłymi lub 

koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wygasa, jeżeli przedsiębiorstwo 

energetyczne przez kolejne 12 miesięcy nie wykaże w sprawozdaniach, o których 

mowa w art. 43d, prowadzenia działalności objętej koncesją. 
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2. W przypadku określonym w ust. 1 Prezes URE, w drodze decyzji, stwierdza 

wygaśnięcie koncesji.> 

Art. 43. 

 1. 
(362)

 Kto zamierza wykonywać działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, 

przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub 

energią, skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, 

podlegającą koncesjonowaniu, albo zmienić jej zakres, może ubiegać się o wydanie 

promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji. 

2. Promesę wydaje Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. 

3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 

miesięcy. 

4. 
(363)

 W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na 

działalność określoną w promesie albo jej zmiany, chyba że uległ zmianie stan 

faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy. 

5. Do wniosku o wydanie promesy stosuje się odpowiednio art. 35, z zastrzeżeniem ust. 6. 

[6. 
(364)

 Wniosek o udzielenie promesy koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą 

powinien 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 art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w 

art. 33 ust. 1a pkt 2, lub zawierać zobowiązanie do wystąpienia do ministra 

właściwego do spraw energii o wydanie decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 5a tej 

ustawy.] 

<6. Wniosek o udzielenie promesy koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą 

powinien 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 art. 24 ust. 1 

ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.> 

7. 
(365)

 Do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na 

wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii 
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elektrycznej w kogeneracji albo na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii należy dołączyć opis techniczno-

ekonomiczny projektowanej inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu 

w życie tej ustawy. 

8. 
(366)

 Prezes URE sporządza i umieszcza na stronie internetowej URE formularze opisu, 

o którym mowa w ust. 7, dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w 

kogeneracji oraz dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dla których 

rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie tej ustawy. 

9. 
(367)

 Prezes URE, na podstawie opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej 

inwestycji, stwierdza w decyzji w przedmiocie wydania promesy koncesji albo 

promesy zmiany koncesji, czy inwestycja, o której mowa w ust. 8, zostałaby 

zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej 

instalacji nie przysługiwałoby świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa 

pochodzenia, o których mowa w art. 9e oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

10. 
(368)

 Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa 

w ust. 9, dla inwestycji, o której mowa w ust. 8, nie może wnioskować do Prezesa 

URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, 

o których mowa w art. 9e oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji. 

<11. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykaz 

przedsiębiorstw energetycznych, którym udzielona została promesa koncesji 

obejmujący: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego; 

2) rodzaj działalności, na którą została wydana promesa; 

3) datę wydania promesy oraz okres na jaki została wydana.> 

 

Art. 43a.  

<1.> Działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona 

wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane 
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koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie wytwarzania i obrotu 

paliwami ciekłymi, z wyłączeniem sprzedaży dla odbiorcy końcowego. 

<2.  Usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji 

paliw ciekłych mogą być świadczone wyłącznie na rzecz przedsiębiorców 

energetycznych posiadających koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w 

zakresie w jakim dotyczą paliw ciekłych, jeżeli są wymagane, lub na rzecz 

podmiotów przywożących wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 32a, jeżeli 

jest wymagany, oraz wpisanych do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym 

mowa w art. 13 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, jeżeli wpis do tego 

rejestru jest wymagany, z wyłączeniem usług świadczonych na rzecz odbiorców 

końcowych paliw ciekłych. 

3. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, magazynowania lub 

przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych oraz obrotu 

paliwami ciekłymi, w tym obrotu nimi z zagranicą, a także przywóz paliw ciekłych 

realizowany na podstawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a, są 

prowadzone zgodnie z nazwą oraz klasyfikacją Nomenklatury Scalonej (kody CN) 

jaką posiadają paliwa ciekłe stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 32 

ust. 6. 

4. Sprzedaż paliw ciekłych z wykorzystaniem stacji kontenerowej jest dozwolona 

wyłącznie w celu zaopatrzenia w paliwa ciekłe Sił Zbrojnych, jednostek pływających 

żeglugi morskiej i śródlądowej, kolejnictwa oraz statków powietrznych lotnictwa 

cywilnego, a także w celu realizacji inwestycji o znaczeniu krajowym.> 

 

<Art. 43b. 

1. Prezes URE prowadzi rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających 

koncesję. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się w postaci elektronicznej. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i udostępniany w Biuletynie Informacji 

Publicznej URE, z wyłączeniem danych dotyczących numeru PESEL oraz serii i 

numeru dokumentu tożsamości. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego poprzez: 

a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 



- 65 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo siedzibę oraz ich adres, 

c) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 

d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada, 

e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli 

posiada, 

f) seria i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2) rodzaj i datę udzielonej koncesji oraz okres, na jaki została wydana; 

3) aktualną treść koncesji. 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, w części w jakiej dotyczy przedsiębiorstw 

energetycznych posiadających koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4, w 

zakresie paliw ciekłych, poza danymi, o których mowa w art. 43b ust. 4, zawiera 

dodatkowo: 

1) informacje o rodzajach paliw ciekłych objętych koncesją; 

2) informacje o złożonym zabezpieczeniu majątkowym, o którym mowa w art. 38a, 

oraz okresie jego ważności, jeżeli jest wymagane; 

3) informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych; 

4) numer, za pomocą którego podmiot identyfikowany jest na potrzeby podatku od 

towarów i usług, o którym mowa w art. 37 ust. 2a. 

 

Art. 43c. 

Prezes URE co najmniej raz do roku, przekazuje w formie elektronicznej aktualny 

wykaz przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje w zakresie w jakim 

dotyczą paliw ciekłych: ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 

Prokuratorowi Generalnemu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży 

Pożarnej, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektorowi 

Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesowi Głównego Urzędu Miar, 

Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Głównemu Inspektorowi 

Pracy. 
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Art. 43d. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych 

lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący 

stosownie do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE, Prezesowi Agencji 

Rezerw Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz 

ministrowi właściwemu do spraw energii miesięczne sprawozdanie o rodzajach  oraz 

ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich 

przeznaczeniu, poprzez wskazanie formy rozporządzenia nimi lub przedstawienie 

informacji o zużyciu ich na potrzeby własne – w terminie 20 dni od dnia zakończenia 

miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia 

formy i sposobu jego przekazywania. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub Prezes Agencji Rezerw 

Materiałowych informują niezwłocznie Prezesa URE o niezłożeniu w terminie do 

tych organów sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. 

4. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE ogłasza kwartalnie 

w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki całkowite wielkości produkcji i przywozu 

poszczególnych paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując 

nazwy oraz klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN), w terminie 45 dni od 

dnia zakończenia kwartału. 

Art. 43e. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu 

paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub 

dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z 

zagranicą, a także podmiot przywożący, przekazują do Prezesa URE informacje o 

rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do 

prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji 

infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury. 

2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

informacji, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia formy i 

sposobu ich przekazywania. 



- 67 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. W celu zapewniania kontroli nad przedsiębiorstwami energetycznymi i podmiotami 

przywożącymi Prezes URE oraz organy, o których mowa w art. 23r ust. 3, w zakresie 

w jakim wynika to z zakresu ich działania, są zobowiązane do stałej wymiany 

informacji o eksploatowanej lub trwale wycofanej z eksploatacji infrastrukturze 

paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadanych przez te organy 

w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami na podstawie przepisów 

odrębnych.> 

Art. 49c. 

[1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą 

przekazuje Prezesowi URE informacje o realizacji umów dotyczących zakupu gazu 

ziemnego z zagranicy za ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach zakupionego gazu 

ziemnego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.] 

<1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą 

oraz podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego przekazują Prezesowi URE 

informacje o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za 

ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach zakupionego gazu ziemnego, w terminie 

30 dni od dnia zakończenia kwartału.> 

2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, Prezes URE ogłasza w Biuletynie URE 

średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, w tym odrębnie dla gazu 

ziemnego sprowadzonego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz dla gazu ziemnego sprowadzanego z innych 

państw, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału, biorąc pod uwagę przepisy o 

ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 

 

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)  
(412)

 nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi 

URE świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nie uiszcza opłaty zastępczej, o 

których mowa w art. 9a ust. 1 , lub przedkłada Prezesowi URE wniosek o wydanie 
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świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawierający 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)  
(413)

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

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

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

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

warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003; 

[1e)  nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

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

warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego;] 

<1e) nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 

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

sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1775/2005;> 

1f)  
(414)

 nie przedkłada towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu 

deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 7, lub przedkłada deklarację niezgodną ze 

stanem faktycznym; 

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

określonych w ustawie; 

<1h) nie publikuje aktualnych wykazów, o których mowa w art. 4ba ust. 1; 

1i) nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, 

któremukolwiek z organów wymienionych w tym przepisie; 

1j) przekazuje któremukolwiek z organów wymienionych w art. 4ba ust. 4 

sprawozdanie, o którym mowa w tym przepisie, zawierające nieprawdziwe 

dane;> 

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; 
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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)  
(416)

 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) nie przekazuje w terminie sprawozdań, o których mowa w art. 43d; 

12c) przekazuje sprawozdania, o których mowa w art. 43d, zawierające 

nieprawdziwe dane; 

12d) nie przestrzega obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, o 

którym mowa w art. 32 ust. 2;> 

13)  realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 ust. 6; 

14)  z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza dostarczanie paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców; 
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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; 

18a)  
(417)

 z nieuzasadnionych powodów, nie dokonuje w terminie określonym w art. 7 ust. 

8d
7
 pkt 2 przyłączenia mikro- instalacji; 

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)  
(418)

 nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania 

paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem 
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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)  
(419)

 z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o 

przyznanie certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w 

decyzji, o której mowa w art. 9h
1 

ust. 12; 

26)  
(420)

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

<26a) nie wykonuje w terminie obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa 

w art. 9h ust. 14;> 

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

28)  
(421)

 (uchylony); 

29)  
(422)

 (uchylony); 

30)  
(423)

 (uchylony); 

30a)  
(424)

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

31)  
(425)

 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)  
(426)

 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)  
(427)

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

35)  
(428)

 nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci 

transportowej dwutlenku węgla; 

36)  
(429)

 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)  
(430)

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

sieci transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy; 

38)  
(431)

 nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11p ust. 3, warunków przyłączenia; 
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39)  
(432)

 wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 1227/2011, nie 

podaje informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości; 

40)  
(433)

 wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011, 

nie przekazuje Agencji danych, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne; 

41)  
(434)

 wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1227/2011, 

nie przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, w tym przekazuje informacje 

nieprawdziwe lub niepełne; 

42)  
(435)

 dokonuje sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez 

wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji 

danych podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje w formularzu 

rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe; 

43)  
(436)

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

ust. 1 lub w art. 23p ust. 1[.] <;> 

<44) nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 33 ust.1c; 

45) sprzedaje paliwa ciekłe z naruszeniem wymogów, o których mowa w art. 43a ust. 

1 oraz 4; 

46) świadczy usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania, lub 

dystrybucji paliw ciekłych z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 43a 

ust. 2; 

47) prowadzi działalność z naruszeniem art. 43a ust. 3; 

48) nie przekazuje w terminie informacji, lub przekazuje nieprawdziwe informacje, o 

których mowa w art. 43e; 

49) nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c i ust. 2d.> 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE.", 

2a. 
(438)

 Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a 

nie może być niższa niż 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. 10, wyrażoną w złotych, 

OZZK -  uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych. 
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2b. 
(439)

 Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1a , stanowią 

dochód budżetu państwa. 

2c. 
(440)

 Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1f 

nie może być niższa niż wysokość obliczona według wzoru: 

 

Ko = 1,3 x Oz, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ko -   minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Oz -   opłatę zastępczą nieuiszczoną przez towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski obliczoną według wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 10, w stosunku 

do energii elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny 

użytek, a niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 7. 

2d. 
(441)

 Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 34 

wynosi 10 000 zł. 

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

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

przyłączenia. 

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

[20 i] 21, nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w 

ust. 3. 

2g. 
(442)

 Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 

pkt 39-43, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł. 

<2h. Wysokość kary w przypadkach określonych w ust. 1: 

1) pkt 1h wynosi od 15.000 zł do 50.000 zł; 

2) pkt 1i wynosi 10.000 zł; 

3) pkt 1j wynosi od 10.000 zł do 50.000 zł; 

4) pkt 12b wynosi 10.000 zł; 

5) pkt 12c wynosi od 10.000 zł do 50.000 zł; 

6) pkt 44 wynosi od 10.000 zł do 50.000 zł; 

7) pkt 45–47 wynosi od 50.000 zł do 250.000 zł; 

8) pkt 48 wynosi 10.000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji 

infrastruktury paliw ciekłych niezgłoszonej w terminie, o którym mowa w art. 

44e; 
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9) pkt 49 wynosi od 10.000 zł do 50.000 zł.> 

3. 
(443)

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

15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku 

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

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

przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym. 

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

ust. 2b. 

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

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

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

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

czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego 

możliwości finansowe. 

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

jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. 

6b. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna. 

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

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

[7a. 
(444)

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

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

podatkowa.] 

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

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

podatkowa, z wyłączeniem art. 68 § 1–3.> 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1414918:part=dIII&full=1
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1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego. 

<Art. 57g. 

1. Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 

przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu 

tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie do 5.000.000 

zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 

2. Kto dokonuje przywozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym 

mowa w art. 32a, podlega grzywnie do 2.500.000 zł. 

3. Za przestępstwo określone w ust. 1 odpowiada jak wykonujący działalność bez 

koncesji, kto, na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy 

lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby 

prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu niemającego osobowości prawnej. 

4. W przypadku odpowiedzialności przewidzianej w ust. 3, nie podlega karze za 

przestępstwo określone w ust. 1, kto dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego 

do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu 

przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu albo 

umożliwiło wykrycie innego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mających 

związek z prowadzeniem działalności w zakresie paliw ciekłych; jeżeli sprawca czynił 

starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i okoliczności, sąd stosuje 

nadzwyczajne złagodzenie kary.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1412) 

Art. 4. 

1. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 

sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania 

higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: 
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1)   higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych 

elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach; 

2)   utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego 

transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego; 

3)   warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz 

warunków żywienia zbiorowego; 

3a)  nadzoru nad jakością zdrowotną żywności; 

4)   warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi 

wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi; 

5)   warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu 

chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy; 

6)   higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i 

innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w 

ośrodkach wypoczynku; 

7)   higieny procesów nauczania; 

8)   przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, 

stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i 

ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) obowiązków wynikających z tej ustawy 

oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych; 

8a)  (uchylony); 

8b)  (uchylony); 

9)   przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

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

(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w 

sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z 

dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami 

narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi; 
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9a)  zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

10)  wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie 

papierosowym. 

2. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 

sanitarnego należy również: 

1)   kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów 

biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej; 

2)   kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o 

mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 806), w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii 

genetycznej; 

3)   kontrola przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 

zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), w zakresie identyfikacji 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności oraz znakowania żywności 

genetycznie zmodyfikowanej; 

4)   kontrola przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i 

etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia 

żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE 

L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 455), w zakresie przekazywania i przechowywania wymaganej 

dokumentacji dotyczącej żywności genetycznie zmodyfikowanej; 

5)   kontrola przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego 

przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 

05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650), w 

zakresie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie 
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zmodyfikowanych przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania jako żywność w 

rozumieniu przepisów tego rozporządzenia. 

<3. Wykonując kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Państwowa Inspekcja 

Sanitarna kontroluje również spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązków, o 

których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz może kontrolować 

spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720) 

 

Art. 2. 

1. Do zakresu kontroli skarbowej należy: 

1)   kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości 

obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych 

należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych; 

2)   ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej; 

3)   kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych; 

4)   kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz 

środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, 

z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów 

własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego; 

5)   kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o których 

mowa w pkt 4; 

6)   kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej; 

7)   audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych, w tym certyfikacja i 

wydawanie deklaracji zamknięcia, zwany dalej "audytem"; 
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8)   badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i 

rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także 

innych szkód w tym mieniu; 

9)   badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań 

publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa; 

10)  kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb 

Państwa poręczeń i gwarancji; 

11)  kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował 

Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem; 

12)  zapobieganie i wykrywanie naruszeń krajowych przepisów celnych oraz ściganie 

naruszeń krajowych lub wspólnotowych przepisów celnych przez wykonywanie nadzoru 

transgranicznego osób, miejsc, środków transportu i towarów oraz dostawy 

kontrolowanej, w rozumieniu Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 

Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między 

administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 

r. poz. 31); 

13)  (uchylony); 

14)  kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób - obowiązanych do ich składania - 

zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, 

podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra; 

14a)  (uchylony); 

14b)  zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art. 228-231 Kodeksu 

karnego, popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach 

organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

15)  (uchylony); 

16)  badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków 

określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich 

podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności 

kantorowej; 

17)  (uchylony); 

18)  współdziałanie ze Służbą Celną w zakresie zwalczania przestępstw skarbowych, o 

których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego[.]<;> 
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<19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 24a ust 2 i 3 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.) w zakresie paliw ciekłych.> 

2. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, 

badaniu może podlegać również rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz 

prawidłowość obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód 

jednostek samorządu terytorialnego. 

2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 

 

Art. 32. 

1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po 

uprzednim: 

1)   przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana 

przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko; 

2)   uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, 

uzgodnień lub opinii innych organów; 

[3)   wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
(10)

 - w 

przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z 

umów międzynarodowych.] 

<3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii – w przypadku 

budowy gazociągu przesyłowego, gazociągu o zasiągu krajowym lub jeżeli 

budowa ta wynika z umów międzynarodowych.> 

<1a. Minister właściwy do spraw energii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, po 

uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli budowa 
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gazociągu przesyłowego nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażenie zgody następuje w terminie 60 dni od dnia 

złożenia wniosku. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za 

wyrażenie zgody.> 

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastąpić 

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez 

organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych 

rozwiązań. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w 

drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na obszar Natura 2000. 

4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto: 

1)   złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 

1a)  złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwoleń, o których mowa w art. 23 

ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 934 i 1014 oraz z 2015 r. poz. 1642), jeżeli są one wymagane; 

2)   złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z 

naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa
(11)

 określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 

1)   wniosku o pozwolenie na budowę; 

2)   oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

3)   decyzji o pozwoleniu na budowę; 

4)   zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

6. Wzory wniosku, oświadczenia oraz zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, powinny 

obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje 

niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o 
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pozwoleniu na budowę powinien obejmować, w szczególności, określenie organu 

wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz 

inne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych. 

 

Art. 84a. 

1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje: 

1)  kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa 

budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o 

pozwoleniu na budowę; 

2)   sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji; 

3)   sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w 

zakresie zgodności z art. 10, w szczególności wyrobów budowlanych. 

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego: 

1)   badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień; 

2)   sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień 

wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. 

<3. Wykonując kontrolę, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1, organ nadzoru 

budowlanego kontroluje również spełnianie przez podmiot kontrolowany 

obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz może kontrolować 

spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125) 

 

Art. 37. 

Do zakresu działania UDT należy: 

1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i 

zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych; 
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2)   wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie 

określonym ustawą; 

3)   wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego; 

4)   szkolenie pracowników dozoru technicznego; 

5)   prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych; 

6)   współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie 

wykonywania dozoru technicznego; 

7)   inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub 

opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm 

określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych; 

8)   analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena 

stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia; 

9)   inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń 

technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie 

ekspertyz; 

10)  inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji 

wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych; 

11)  popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz 

organizowanie doradztwa w tym zakresie; 

12)  współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy 

urządzeń technicznych; 

13)  współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do 

harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej; 

14)  uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia 

techniczne; 

15)  sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, 

obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania 

nieniszczące; 

16)  certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych; 

17)  występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru 

technicznego; 

18)  wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478)[.] <;> 
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<19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.).> 

Art. 44. 

1. Do zakresu działania TDT należy: 

1)   wykonywanie dozoru technicznego nad: 

a)  urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych 

pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych, 

b)  osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi, 

c)  zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i 

żegludze śródlądowej, 

d)  urządzeniami technicznymi: 

–  znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, 

–  znajdującymi się na pontonach, 

–  znajdującymi się w dokach, 

–  znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, 

–  związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami 

ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami, 

e)  urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz 

przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych 

stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych 

czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej; 

2)   wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów 

niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego 

nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt 1; 

4)   prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w 

pkt 1; 

5)   szkolenie pracowników TDT; 

6)   wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 8-16, w zakresie urządzeń 

określonych w pkt 1; 

7)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)[.] <;> 
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<8) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.> 

2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje 

statków, na których urządzenia techniczne są objęte nadzorem technicznym instytucji 

klasyfikacyjnej. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 

2016 r. poz. 437 i 544) 

Art. 16. 

1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 

1)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

a)  art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 

b)  
(1)

 art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844), 

c)  art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), 

d)  art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 

z późn. zm.), 

e)  art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1410), 

f)  art. 585-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), 

g)  art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a 

także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 194), 

h)  art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1017 oraz z 2013 r. poz. 1650), 
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i)  (uchylona) 

j)  
(2)

 art. 63-63c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. 

poz. 544). 

2)   przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 

a)  art. 310-314 Kodeksu karnego, 

b)  art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), 

c)  art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 oraz z 2015 r. poz. 978); 

3)   łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

a)  art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 

b)  art. 192b
(3)

 i art. 192c
(4)

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), 

c)  art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715); 

4)   przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 

5)   przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 

6)   przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 

7)   przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b i art. 202-204 

Kodeksu karnego; 

8)   przeciwko środowisku, określone w: 

a)  art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego, 

b)  art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203), 

c)  (uchylona) 

d)  art. 58-61 i art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), 

e)  art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), 
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f)  art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

g)  art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), 

h)  art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 

statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881); 

9)   
(5)

 przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i 

porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art. 

263 oraz w art. 264 i art. 264a Kodeksu karnego; 

9a)  przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego; 

10)  określone w art. 23-24b
(6)

 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.); 

11)  przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-118
1
 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.); 

12)  o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu karnego; 

13)  określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2, art. 

61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

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

14)  określone w art. 124-126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130-132c i art. 132e 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 

271, z późn. zm.); 

15)  określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.); 

16)  określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz 

z 2015 r. poz. 396); 

17)  określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej[.] <;> 

<18) określone w art. 57g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).> 
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2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 

o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1)   przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 

określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3
(7)

, art. 59 § 1-

3
(8)

, art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 

66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 

73a § 1 i 2, art. 74 § 1-3
(9)

, art. 75 § 1 i 2
(10)

, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 

2, art. 80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2)   przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i 

usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 

§ 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 

Kodeksu karnego skarbowego; 

3)   przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1
(11)

, art. 99 § 1 

i 2
(12)

, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1
(13)

, art. 106 § 

1
(14)

, art. 106a § 1
(15)

, art. 106b § 1
(16)

, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1
(17)

 oraz 

art. 106j § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

4)   przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art. 

108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 

 

 

 

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

poz. 584, z późn. zm.) 

Art. 46. 

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

1)   poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych 

własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego 

bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów 

oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

2)   wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 
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[3)   wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu 

paliwami i energią;] 

<3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, 

dystrybucji i obrotu paliwami i energią;> 

3a)  przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania; 

4)   ochrony osób i mienia; 

5)   rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów 

rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są 

rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych; 

6)   przewozów lotniczych; 

7)   prowadzenia kasyna gry. 

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej 

koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw. 

3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających 

szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny 

ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie 

może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności 

regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy. 

 

Art. 79. 

1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 

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

1)   kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

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

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

1728); 
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4)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

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

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

4a)  
(91)

 przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu 

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

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

[4b)  
(92)

 kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

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

<4b) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.);> 

4c)  
(93)

 kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 

r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.) w zakresie 

poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, 

radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej; 

5)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska naturalnego; 

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

na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione. 

3. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w przypadkach 

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

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

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

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

kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

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

doręczenia zawiadomienia. 

6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   oznaczenie przedsiębiorcy; 

4)   wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5)   podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. 
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7. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się 

w książce kontroli i protokole kontroli. 

 

Art. 82. 

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

przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy: 

1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

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

[3a)  
(96)

 kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. - Prawo energetyczne;] 

<3a) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;> 

4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska naturalnego; 

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

dokonaniem tego zwrotu; 

6)   przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 

prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w 

zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 

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

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym; 

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

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania; 

9)   
(97)

 prowadzona kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych 

uregulowaną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w 
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sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 

wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. poz. 1712). 

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

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

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

1b. 

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

dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych niezbędnych do 

zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy. 

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

którym mowa w art. 104 i 105. 

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

kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą 

inny termin przeprowadzenia kontroli. 

 

Art. 83. 

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

kalendarzowym nie może przekraczać: 

1)   w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 

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

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

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

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

1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

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

[3a)  
(98)

 kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. - Prawo energetyczne;] 

<3a) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;> 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1134449:part=a23%28c%29&full=1
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4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska naturalnego; 

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

dokonaniem tego zwrotu; 

6)   przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 

prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w 

zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 

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

wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny 

transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - w zakresie związanym z 

wykonaniem tej decyzji; 

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

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym; 

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

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania; 

10)  
(99)

 kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych uregulowaną w 

ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie 

poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia 

ustawodawstwa FATCA. 

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

organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się 

przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności 

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

mowa w ust. 1. 

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

ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości 

przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego 

lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego 

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

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

dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w książce 

kontroli i protokole kontroli. 

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

odpowiednio dwukrotności czasu określonego w ust. 1. 

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

można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w 

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

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

 

<Art. 84ba. 

Przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się do próby technicznej, o której mowa w art. 29d 

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. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 

2016 r. poz. 266 i 352).> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 775) 

 

Uwaga: 

użyte w art. 2 ust. 1 pkt 14, 18, 18a, 19, 20a i 39, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2 i 5 

pkt 1, art. 12a ust. 1 i 2, art. 12b pkt 4, art. 12c ust. 1 i ust. 4 pkt 2, art. 19 ust. 2 

pkt 1, art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1, 4a i 4d, art. 26a ust. 5 pkt 1, art. 28e ust. 

2 pkt 1 i 2, art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. c, ust. 1b pkt 3, art. 30a ust. 1 i 2, art. 30b ust. 

1 pkt 1–3, art. 33 ust. 1 pkt 1, 1a, 8e i 9 oraz ust. 5 i 7 w różnej liczbie i 

przypadku wyrazy [sprzedaż lub zbycie w innej formie] zastępuje się użytymi 

w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami <rozporządzenie poprzez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej>; 
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Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   surowce rolnicze - produkty z rolnictwa lub ich części, uprawiane na użytkach 

rolnych, przeznaczone do wytwarzania biokomponentów; 

2)   biomasa - ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości 

pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i 

zwierzęcymi, leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów przemysłu, w 

tym z chowu i hodowli ryb oraz akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część 

odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym z instalacji służących 

zagospodarowaniu odpadów oraz uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; 

3)   biokomponenty - bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty 

olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, 

sprężony biometan oraz biowodór, które są wytworzone z biomasy z przeznaczeniem 

do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

4)   bioetanol - alkohol etylowy wytwarzany z biomasy, w tym bioetanol zawarty w eterze 

etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym; za biomasę do wytwarzania 

bioetanolu nie uznaje się alkoholu etylowego zawierającego powyżej 96% 

objętościowo alkoholu; 

5)   biometanol - alkohol metylowy wytwarzany z biomasy, w tym biometanol zawarty w 

eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym; 

5a)  biobutanol - alkohol butylowy wytworzony z biomasy; 

6)   ester - ester metylowy albo ester etylowy, kwasów tłuszczowych wytwarzany z 

biomasy; 

7)  bioeter dimetylowy - eter dimetylowy wytworzony z biomasy; 

8)   czysty olej roślinny - olej roślinny wytwarzany z roślin oleistych przez tłoczenie, 

ekstrakcję lub za pomocą porównywalnych metod, czysty lub rafinowany, 

niemodyfikowany chemicznie; 

9)  biowęglowodory ciekłe - ciekłe węglowodory lub ich mieszaniny wytworzone z 

biomasy w procesach przemian chemicznych i biochemicznych, w tym 

hydrorafinowane oleje oraz węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fishera-

Tropscha; 

9a)  bio propan-butan - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, głównie 

propanu C3 i butanu C4, wytworzonych z biomasy; 
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9b)  skroplony biometan - skroplony metan wytworzony z biomasy; 

9c)  sprężony biometan - mieszaninę sprężonych gazów węglowodorowych, głównie 

metanu C1, wytworzonych z biomasy; 

9d)  biowodór - wodór wytworzony z biomasy; 

10)  paliwa ciekłe - paliwa ciekłe, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728); 

11)  biopaliwa ciekłe: 

a)  benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub 

powyżej 22,0% objętościowo eterów, o których mowa w pkt 4, 

b)  olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, 

c)  bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, 

biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan 

oraz biowodór - stanowiące samoistne paliwa; 

d)  (uchylona) 

e)  (uchylona) 

f)  (uchylona) 

12)  import - przywóz paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, biokomponentów lub surowców 

do ich wytworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoza obszaru celnego 

Wspólnoty Europejskiej; 

13)  nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, 

biokomponentów lub surowców do ich wytworzenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej z pozostałej części obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej; 

14)  wprowadzanie do obrotu - sprzedaż lub inną formę zbycia biokomponentów, paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

15)  stacja paliwowa - stację paliwową, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

16)  stacja zakładowa - stację zakładową, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

17)  rolnik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. 

poz. 40) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) i ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 851, z późn. zm.); 

17a)  producent rolny - rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 

73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i 

ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego 

rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 

16, z późn. zm.), oraz rolnika z kraju trzeciego, uprawiającego surowce rolnicze na 

potrzeby wytwarzania biokomponentów; 

18)  wytwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584), wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub 

zbycia w innej formie, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

18a)  przetwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przetwarzania biomasy, a następnie sprzedaży lub zbycia w innej formie produktów jej 

przetworzenia, przeznaczonych do wytwarzania biokomponentów; 

19)  pośrednik - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy przeznaczonej do 

wytwarzania biokomponentów, a następnie jej sprzedaży lub zbycia w innej formie 

lub 

b)  zakupu biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie; 

20)  producent - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  wytwarzania, magazynowania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych i wprowadzania ich do obrotu lub 

b)  importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich 

wykorzystania do wytwarzania przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 
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20a)  podmiot sprowadzający - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie 

ich sprzedaży lub zbycia w innej formie; 

21)  magazynowanie - działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu; 

22)  skład podatkowy - skład podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 23 stycznia 

2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.)
(2)

; 

23)  inne paliwa odnawialne - paliwa pochodzące z odnawialnych źródeł energii w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 

poz. 478), stosowane w silnikach; 

24)  Narodowy Cel Wskaźnikowy - minimalny udział biokomponentów i innych paliw 

odnawialnych zużytych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie 

drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej; 

[25)  podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy - każdy podmiot, w tym mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który sprzedaje lub 

zbywa je w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywa na 

potrzeby własne na tym terytorium;] 

<25) podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy – każdy podmiot, w tym 

mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, 

wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

a) rozporządza nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej lub 

b) zużywa je na potrzeby własne na tym terytorium, z wyłączeniem przywozu 

paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych 

w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. 

zm.).> 
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26)  gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, podtlenek azotu oraz metan; 

27)  cykl życia biokomponentu - okres obejmujący etapy niezbędne do wytworzenia 

danego biokomponentu, uwzględniający w szczególności uprawę i przetwarzanie 

surowców, wytwarzanie, transport i dystrybucję, aż do jego zużycia w transporcie; 

28)  cykl życia kopalnego odpowiednika biokomponentu - okres obejmujący etapy 

niezbędne do wytworzenia danego kopalnego odpowiednika biokomponentu, 

uwzględniający w szczególności wydobycie, wytwarzanie, magazynowanie, transport 

i dystrybucję, aż do jego zużycia w transporcie; 

29)  kopalny odpowiednik biokomponentu - benzynę silnikową lub olej napędowy 

niezawierający dodatku biokomponentów; 

30)  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - różnicę całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia kopalnego odpowiednika biokomponentu i całkowitej 

emisji tych gazów w cyklu życia biokomponentu, odniesioną do całkowitej emisji 

gazów cieplarnianych w cyklu życia kopalnego odpowiednika biokomponentu, 

wyrażoną w procentach; 

31)  odpady - odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); 

32)  drewno pełnowartościowe - drewno spełniające wymagania jakościowe wymienione 

w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego 

liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego 

dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3, oraz materiał drzewny powstały w wyniku 

procesu celowego rozdrobnienia tego drewna na cele energetyczne; 

33)  uznany system certyfikacji - system certyfikacji gwarantujący spełnienie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b-28bc, zatwierdzony przez Komisję 

Europejską w drodze decyzji; 

34)  administrator systemu certyfikacji - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który ma tytuł prawny do 

dysponowania uznanym systemem certyfikacji i wykonuje działalność gospodarczą w 

zakresie udzielania zgody na korzystanie z tego systemu; 

35)  jednostka certyfikująca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, który, działając w ramach uznanego systemu 

certyfikacji, ma prawo wydawania certyfikatu podmiotom certyfikowanym; 
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36)  podmiot certyfikowany - podmiot, który zgodnie z uznanym systemem certyfikacji 

uzyskał certyfikat; 

37)  certyfikat - dokument wydany przez jednostkę certyfikującą uprawniający podmiot 

certyfikowany do stosowania uznanego systemu certyfikacji; 

38)  certyfikat jakości - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że biokomponenty wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane 

przez producentów paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych spełniają wymagania 

jakościowe określone w ustawie; 

39)  świadectwo - dokument wystawiany przez podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie ilość 

biokomponentów, zawartych w sprzedanych przez ten podmiot lub zbytych w innej 

formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na tym terytorium na 

potrzeby własne paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, spełnia kryteria 

zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b-28bc; 

40)  poświadczenie - dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji lub 

umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, potwierdzający, że wskazana w tym 

dokumencie ilość biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria zrównoważonego 

rozwoju określone w art. 28b-28bc; 

41)  dystrybutor - odmierzacz będący instalacją pomiarową, przeznaczony do tankowania 

biopaliw ciekłych na stacjach paliwowych i zakładowych. 

2. Przez biopaliwa ciekłe rozumie się także biopaliwa produkowane z biomasy i stanowiące 

samoistne paliwa inne niż wymienione w ust. 1 pkt 11. 

3. Przez rolnika rozumie się także: 

1)   grupę osób fizycznych prowadzących w gospodarstwach rolnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym działalność rolniczą w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na 

własny użytek członków tej grupy; 

2)   grupę producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o 

grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 

88, poz. 983, z późn. zm.), pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe 

wyłącznie na własny użytek członków tej grupy. 
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Art. 4. 

1. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich 

sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez 

wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru 

wytwórców. 

2. Organem prowadzącym rejestr wytwórców jest Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwany 

dalej "organem rejestrowym". 

Art. 5. 

1. Wytwórca jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1)   posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana 

działalność gospodarcza; 

2)   dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, 

spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe 

wykonywanie działalności gospodarczej; 

3)   posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. 

2. Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich 

sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia do wytworzenia przez wytwórcę 

paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, może wykonywać wytwórca, który nie był karany 

za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 

a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi 

gospodarczemu, a w przypadku wytwórcy będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną 

- którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania 

nie były karane za te przestępstwa. 

3. Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru wytwórców na pisemny wniosek wytwórcy. 

4. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców zawiera: 

1)   oznaczenie firmy wytwórcy, jej siedziby, adresu oraz inne dane teleadresowe; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli 

został nadany; 
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3)   określenie: 

a)  rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, 

b)  miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, 

c)  rodzaju i rocznej wydajności instalacji do wytwarzania biokomponentów; 

3a)  wskazanie członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania - w 

przypadku wytwórcy będącego odpowiednio osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną; 

4)  oświadczenie, że w chwili składania wniosku wytwórca nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne. 

5. Wytwórca dołącza do wniosku o wpis do rejestru wytwórców: 

1)   oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia 

do wytworzenia przez wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, określone w 

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

2015 r. poz. 775) i spełniam warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 tej 

ustawy."; 

2)   oświadczenie o niekaralności wytwórcy, a w przypadku wytwórcy będącego osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną - odpowiednio oświadczenia członków zarządu albo osób 

uprawnionych do jej reprezentowania. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny również zawierać: 

1)   oznaczenie: 

a)  firmy wytwórcy, jej siedziby i adres, 

b)  miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

2)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

6a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 
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karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 4, lub do wniosku 

nie dołączono oświadczeń, o których mowa w ust. 5, organ rejestrowy niezwłocznie 

wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dołączenia oświadczeń w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

8. Przepis ust. 4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze wytwórców. 

 

Art. 12a. 

1. Działalność gospodarcza w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego 

biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga 

wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających. 

2. Czasowe świadczenie usług w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego 

biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie przez 

przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, 

poz. 278, z późn. zm.) wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających. 

Przepisy niniejszego rozdziału oraz rozdziałów 1, 4a i 5-7 stosuje się. 

3. Rejestr podmiotów sprowadzających prowadzi organ rejestrowy. 

 

Art. 12b. 

Podmiot sprowadzający jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1)   dysponować odpowiednimi warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe 

wykonywanie działalności gospodarczej, w tym obiektami budowlanymi, w szczególności 

w przypadku gdy odrębne przepisy nakładają na podmiot sprowadzający obowiązek 

prowadzenia składu podatkowego; 

2)   prowadzić dokumentację dotyczącą importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz 

sprzedaży lub zbycia w innej formie biokomponentów; 

3)   posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, o ile taki obowiązek wynika z 

odrębnych przepisów; 
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4)   sprzedawać lub zbywać w innej formie biokomponenty spełniające wymagania 

jakościowe określone w ustawie. 

Art. 12c. 

1. Działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego 

biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie może wykonywać 

podmiot sprowadzający, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo 

przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku podmiotu 

sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - którego odpowiednio 

członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te 

przestępstwa. 

2. Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających na pisemny 

wniosek podmiotu sprowadzającego. 

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających zawiera: 

1)   oznaczenie firmy podmiotu sprowadzającego, jego siedziby, adres oraz inne dane 

teleadresowe; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu sprowadzającego oraz numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), jeżeli został nadany; 

3)   określenie: 

a)  rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, 

b)  miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; 

4)   wskazanie członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania - w 

przypadku podmiotu sprowadzającego będącego odpowiednio osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną; 

5)   oświadczenie, że w chwili składania wniosku podmiot sprowadzający nie zalega z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne. 

4. Do wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających podmiot sprowadzający 

dołącza: 

1)   oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 
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1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających są kompletne i 

zgodne z prawdą; 

2)     znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub 

nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia 

w innej formie, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych oraz spełniam warunki, o których mowa w art. 12b pkt 1 i 3 oraz w 

art. 12c ust. 1 tej ustawy."; 

2)   oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego, a w przypadku podmiotu 

sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - odpowiednio oświadczenia 

członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, powinny również zawierać: 

1)   oznaczenie: 

a)  firmy podmiotu sprowadzającego, jego siedziby i adresu, 

b)  miejsca i daty złożenia oświadczenia; 

2)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu sprowadzającego, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3, lub do wniosku 

nie dołączono oświadczeń, o których mowa w ust. 4, organ rejestrowy niezwłocznie 

wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dołączenia oświadczeń w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

8. Przepis ust. 3 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze podmiotów 

sprowadzających. 

Art. 19. 

1. Wpis w rejestrze rolników podlega wykreśleniu przez organ rejestrowy albo na wniosek 

rolnika. 
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2. Organ rejestrowy, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśla wpis w rejestrze rolników 

w przypadku: 

1)   gdy rolnik sprzedaje lub zbywa w innej formie biopaliwa ciekłe wytworzone na własny 

użytek; 

2)   cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego. 

3. Rolnik, którego wpis wykreślono z rejestru rolników, może uzyskać ponowny wpis do tego 

rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z 

rejestru na podstawie ust. 2 stała się ostateczna. 

 

Art. 21. 

1. Zabrania się: 

1)   wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek, innych niż 

określone w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c i ust. 2; 

2)   sprzedawania lub zbywania w innej formie biopaliw ciekłych wytworzonych na 

własny użytek przez rolników; 

3)   wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek w ilości 

przekraczającej w okresie roku kalendarzowego limit określony w ust. 2 i 3. 

2. Dla estru, czystego oleju roślinnego oraz biowęglowodorów ciekłych stanowiących 

samoistne paliwo, roczny limit ustala się na 100 litrów na hektar powierzchni użytków 

rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy limit. 

3. Dla biopaliw ciekłych: bioetanolu, biometanolu, bioeteru dimetylowego, biobutanolu, 

biowodoru, bio propanu-butanu, skroplonego biometanu, sprężonego biometanu oraz 

biowęglowodorów ciekłych, a także biopaliw, o których mowa w art. 2 ust. 2, roczny limit 

ustala się jako objętość odpowiadającą pod względem wartości opałowej 100 litrom oleju 

napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 43, na hektar powierzchni użytków 

rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy limit. 

 

Art. 23. 

 1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest obowiązany zapewnić w danym 

roku co najmniej minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych 

sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez niego na potrzeby 

własne we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 
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ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez niego w ciągu 

roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym. 

2. Minimalny udział, o którym mowa w ust. 1: 

1)   liczony jest według wartości opałowej poszczególnych biokomponentów. 

2)   (uchylony). 

3. 
(6)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wartość opałową 

poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych uwzględniając stan wiedzy technicznej 

w tym zakresie. 

4. W przypadku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które 

udokumentowały wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70% biokomponentów 

wytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania biokomponentów, z: 

1)   surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co 

najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji 

zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą, 

przetwórcą lub pośrednikiem lub 

2)   biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między wytwórcą a 

pośrednikiem lub przetwórcą, lub 

3)   surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców, 

- minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy iloczynowi współczynnika 

redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W pozostałych przypadkach 

minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy Narodowemu Celowi 

Wskaźnikowemu. 

4a. Udział biokomponentów wytworzonych z odpadów, pozostałości, niespożywczego 

materiału celulozowego oraz materiału lignocelulozowego, liczony według wartości 

opałowej, uznaje się za dwukrotnie wyższy w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych sprzedawanych lub zbywanych w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy, lub zużywanych przez 

ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium. 

4b. Do surowców, z których udział liczony według wartości opałowej uznaje się za 

dwukrotnie wyższy w rozumieniu ust. 4a, nie zalicza się odpadów będących naturalnymi 
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surowcami spożywczymi, które na skutek niecelowego albo celowego działania lub w 

wyniku braku odpowiednich warunków produkcji, przechowania, transportu lub 

przetwarzania nabyły cechy uniemożliwiające ich przeznaczenie do spożycia lub przestały 

spełniać wymogi dopuszczające te surowce do spożycia, oraz materiałów celulozowych i 

lignocelulozowych wytworzonych z drewna pełnowartościowego. 

4c. 
(7)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową 

listę surowców, o których mowa w ust. 4a, oraz limit biokomponentów wytworzonych z 

tych surowców, których udział w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego przez 

podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy uznaje się za dwukrotnie wyższy, 

biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w zakresie możliwości wykorzystania tych 

surowców do wytwarzania biokomponentów oraz ich dostępność. 

4d. W przypadku podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, który realizując 

obowiązek, o którym mowa w ust. 1, sprzedaje, zbywa w innej formie lub zużywa na 

potrzeby własne benzyny silnikowe, minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, może 

być liczony w sposób określony w ust. 4, pod warunkiem, że nie mniej niż 60% 

biokomponentów zawartych w tych benzynach silnikowych zostało wytworzonych w 

sposób określony w ust. 4. 

5. Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze rozporządzenia, 

wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata, 

biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku 

biokomponentów i paliw ciekłych. 

<Art. 23a. 

Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy realizuje obowiązek, o którym mowa 

w art. 23 ust. 1, w co najmniej 50% za pomocą biokomponentów zawartych w paliwach 

ciekłych oraz zobowiązany jest to udokumentować.> 

 

Art. 26a. 

[1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzania kontroli 

podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, w zakresie wykonania obowiązku, 

o którym mowa w art. 23 ust. 1.] 

<1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzania kontroli 

podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, w zakresie wykonania 

obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 oraz art. 23a.> 
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2. Czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki po 

doręczeniu podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy albo osobie przez 

niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jego działalności. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika organu kontroli, uprawnionego 

do przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie kontrolowanego; 

3)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

4)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

5)   wskazanie podstawy prawnej kontroli; 

6)   oznaczenie organu kontroli; 

7)   określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia; 

8)   podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska 

służbowego; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na analizie wyjaśnień oraz dokumentów 

przedstawionych przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy. 

5. Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo żądania od 

kontrolowanego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy: 

1)   ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także przedstawienia dokumentów dotyczących 

zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w 

ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej 

formie lub zużywanych przez kontrolowanego na potrzeby własne; 

2)   przedstawienia dokumentów umożliwiających sprawdzenie zgodności stanu 

faktycznego z wielkością ustaloną według zasad określonych w art. 23 ust. 2-5. 

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który w szczególności zawiera wnioski 

oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia protokołu. 

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa 

podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego i 

realizacji ustaleń kontroli. 
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8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wezwać podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy do usunięcia uchybień określonych w protokole, w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

 

<Art. 28
1
. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi wykaz podmiotów, które zobowiązane 

są do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w danym roku kalendarzowym, w 

szczególności na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 43d ustawy, o której 

mowa w art. 28. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.> 

 

Art. 28e. 

1. Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, 

przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy 

lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, są obowiązane do uzyskania certyfikatu. 

2. Podmiot certyfikowany, dokonując: 

1)   sprzedaży lub zbycia w innej formie biomasy lub 

2)   sprzedaży lub zbycia w innej formie biokomponentów lub, w przypadku wytwórców, 

przeznaczenia biokomponentów do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych 

- na potrzeby realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, jest obowiązany posiadać ważny 

certyfikat oraz wystawić poświadczenie. 

3. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wystawiane zgodnie z wymaganiami 

uznanego systemu certyfikacji. 

 

Art. 30. 

1. Wytwórcy są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych sporządzonych na 

podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów: 

a)  wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem: 
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–  biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskanej na podstawie umów 

kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji 

własnej, z podziałem na spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, 

–  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

–  pozostałych surowców, które zostały wykorzystane do wytworzenia biokomponentów, 

b)  surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia biokomponentów, 

ze wskazaniem: 

–  biomasy pozyskanej na podstawie umów kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 

11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji własnej, 

–  biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących 

uprawy surowców rolniczych, 

–  biomasy uprawniającej do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/t dla surowców rolniczych 

spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące uprawy surowców 

rolniczych, 

–  pośredników lub przetwórców dostarczających poszczególne rodzaje biomasy, a w 

przypadku zakupu surowców rolniczych, łącznej ilości poszczególnych rodzajów tych 

surowców dostarczanych przez producentów rolnych, 

c)  biokomponentów sprzedanych lub zbytych w innej formie, lub przeznaczonych do 

wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w podziale na 

biokomponenty wytworzone z biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów 

zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem: 

–  nabywców tych biokomponentów, 

–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów, 

–  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione dowody 

potwierdzające spełnienie przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju, 

a w przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia 

Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej 

umowy, 
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–  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła wytwórcy certyfikat, oraz numeru tego 

certyfikatu, 

–  ilości i rodzajów biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego; 

2)   kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów, z 

wyszczególnieniem zagregowanych: 

a)  kosztów zakupu surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, 

b)  kosztów przerobu surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, 

c)  kosztów pozostałych, 

d)  dochodów ze sprzedaży produktów ubocznych. 

1a. Wytwórcy i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

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

dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7) poprzez 

przekazanie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji dotyczących infrastruktury 

energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów, w zakresie instalacji, które 

mogą produkować lub rafinować biokomponenty (instalacje o zdolności co najmniej 

50 000 ton/rok). 

1b. Podmioty sprowadzające są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych 

sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających 

informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

biokomponentów, ze wskazaniem: 

a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, 

b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

c)  ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w lit. b; 
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2)   dostawców poszczególnych rodzajów biokomponentów, ze wskazaniem: 

a)  ich nazwy, adresu oraz kraju wykonywania działalności, a w przypadku gdy dostawcą 

nie jest podmiot, który wytworzył biokomponent, również nazwy, adresu oraz kraju 

pochodzenia podmiotu, który wytworzył dany biokomponent, 

b)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument 

potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, 

wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w 

kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c 

ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy; 

3)   ilości i rodzajów biokomponentów sprzedanych lub zbytych w innej formie, w 

podziale na biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem: 

a)  nabywców tych biokomponentów, 

b)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów, 

c)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem surowców, z których zostały wytworzone, 

d)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione przez 

podmiot sprowadzający dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponenty 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy dokument został wystawiony 

w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c 

ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy, 

e)  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła podmiotowi sprowadzającemu 

certyfikat, wraz z numerem tego certyfikatu; 

4)   kosztów zakupu poszczególnych rodzajów importowanych lub nabytych 

wewnątrzwspólnotowo biokomponentów. 

1c. Wytwórcy i podmioty sprowadzające mają obowiązek przekazywania Prezesowi Agencji 

Rynku Rolnego pisemnych informacji o otrzymaniu certyfikatu w terminie 14 dni od dnia 

jego otrzymania. 

2. Producenci są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań kwartalnych, 

sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających 

informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów: 
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a)  wytworzonych paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

b)  wprowadzonych do obrotu paliw ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów 

w tych paliwach, 

c)  wprowadzonych do obrotu biopaliw ciekłych, z określeniem zawartości 

biokomponentów w tych biopaliwach, 

d)  biopaliw ciekłych przeznaczonych do zastosowania w wybranych flotach, o których 

mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw, 

e)  biopaliw ciekłych zużytych na potrzeby własne; 

2)   kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, z 

wyszczególnieniem zagregowanych kosztów: 

a)  zakupu biokomponentów, 

b)  zakupu surowców innych niż biokomponenty, użytych do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

c)  przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych 

i biopaliw ciekłych, 

d)  pozostałych. 

2a. Producenci i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

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

dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 736/96 poprzez przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania 

biopaliw ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa 

ciekłe (instalacje o zdolności co najmniej 50 000 ton/rok). 

2b. Producenci są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na 

podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i 

biopaliwach ciekłych, ze wskazaniem: 

a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego 

rozwoju, 
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b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

c)  ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w lit. b, 

d)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla importowanych 

lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów spełniających kryteria 

zrównoważonego rozwoju, 

e)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument 

potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, 

wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w 

kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c 

ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy; 

2)   kosztów importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego poszczególnych rodzajów 

biokomponentów. 

2c. (uchylony) 

2d. 
(10)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie zakres danych określonych w 

ust. 2 oraz konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji 

Rynku Rolnego, sporządzone według kodów CN, na podstawie danych z systemów 

administracji celnej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie 

kwartalne zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów, paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez producentów i podmioty sprowadzające. 

4. 
(11)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których 

mowa w ust. 2 i 3, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, 

energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie 

do 75 dni po zakończeniu kwartału. 

4a. 
(12)

 Prezes Agencji Rynku Rolnego, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których 

mowa w ust. 1, 1b i 2b, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku 
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biokomponentów i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, 

energii, rynków rolnych oraz środowiska, w terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału. 

5. (uchylony). 

Art. 30a. 

1. Podmioty, które sprzedały lub zbyły w innej formie biokomponenty, są obowiązane do 

przekazania nabywcy tych biokomponentów informacji pisemnych wskazujących rodzaje 

i ilości surowców rolniczych i biomasy, z których zostały wytworzone te biokomponenty, 

w podziale na biokomponenty wytworzone z: 

1)   surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze 

co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w Republice Turcji 

albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie 

umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to 

gospodarstwo a wytwórcą, przetwórcą lub pośrednikiem lub 

2)   biomasy pozyskanej na podstawie umowy dostawy zawartej między wytwórcą a 

pośrednikiem lub przetwórcą, lub 

3)   surowców rolniczych pozyskanych z produkcji własnej wytwórców; 

4)   surowców rolniczych lub biomasy pozyskanych w inny sposób niż określony w pkt 1-

3. 

2. Wytwórcy są obowiązani do przekazania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji 

pisemnych, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do biokomponentów wytworzonych 

przez tych wytwórców, a następnie sprzedanych lub zbytych w innej formie. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane nie później niż do końca 

miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiła sprzedaż lub zbycie w innej 

formie tych biokomponentów. 

4. Wzór informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje i udostępnia Prezes Agencji 

Rynku Rolnego. 

Art. 30b. 

1. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania, w 

terminie 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki, sprawozdań rocznych sporządzonych na podstawie faktur VAT, informacji, o 
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których mowa w art. 30a ust. 1, lub innych dokumentów, zawierających informacje 

dotyczące: 

1)   sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na potrzeby własne paliw 

ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach; 

2)   sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na potrzeby własne biopaliw 

ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych biopaliwach; 

3)   sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na potrzeby własne innych 

paliw odnawialnych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach; 

4)   rodzajów biokomponentów wykorzystanych w paliwach ciekłych, biopaliwach ciekłych i 

innych paliwach odnawialnych, o których mowa w pkt 1-3, ze wskazaniem pochodzenia 

tych biokomponentów według podziału określonego w art. 30a ust. 1. 

1a. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, podmioty realizujące Narodowy Cel 

Wskaźnikowy są obowiązane wyszczególnić biokomponenty spełniające kryteria 

zrównoważonego rozwoju, podając w odniesieniu do nich dodatkowo: 

1)   ilości i rodzaje biokomponentów, w tym podwójnie zaliczanych do realizacji Narodowego 

Celu Wskaźnikowego; 

2)   poziom emisji gazów cieplarnianych dla każdego rodzaju biokomponentu wyrażony w 

gCO2eq/MJ; 

3)   nazwę uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument 

potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla danego rodzaju 

biokomponentu, wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został 

wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w 

art. 28c ust. 2 pkt 2, datę zawarcia tej umowy. 

1b. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy wraz ze sprawozdaniami, o których 

mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oryginały 

wystawionych świadectw potwierdzających spełnienie kryteriów zrównoważonego 

rozwoju przez biokomponenty, które zostały zaliczone do realizacji obowiązku, o którym 

mowa w art. 23 ust. 1. 

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i udostępnia Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

Art. 33. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 
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1)   wytwarza, a następnie sprzedaje lub zbywa w innej formie biokomponenty lub 

przeznacza je do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych bez 

wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

1a)  importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo biokomponenty, a następnie sprzedaje 

je lub zbywa w innej formie bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 12a ust. 1; 

1b)  udziela zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji bez wpisu do rejestru, 

o którym mowa w art. 28k ust. 1; 

1c)  wydaje certyfikaty bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 28q ust. 1; 

1d)  będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 28k ust. 1, nie 

przekazał organowi rejestrowemu informacji, o której mowa w art. 28p ust. 2; 

1e)  będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 28q ust. 1, nie 

przekazał organowi rejestrowemu informacji, o której mowa w art. 28y; 

2)   będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, art. 12a 

ust. 1, art. 28k ust. 1 lub art. 28q ust. 1, utrudnia czynności kontrolne, o których mowa 

w art. 29; 

2a)  będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, odmawia udzielenia 

informacji lub przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 28j; 

2b)  wprowadza w błąd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przedstawianych 

na jego żądanie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 28j; 

3)   będąc wytwórcą wytwarza biokomponenty z biomasy pozyskiwanej w inny sposób 

niż na podstawie umów kontraktacji lub dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 

1 i 2, lub z produkcji własnej, których udział przekracza w skali roku 25% całości 

biokomponentów wytworzonych przez tego wytwórcę; 

3a)  nie przekazał w terminie informacji pisemnej, o której mowa w art. 30a ust. 2, lub 

podał w tej informacji pisemnej nieprawdziwe dane; 

4)   wprowadza do obrotu lub wykorzystuje do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych biokomponenty niespełniające wymagań jakościowych; 

5)   będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie wykonuje 

obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1; 

<5a) będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie wykonuje 

obowiązku, o którym mowa w art. 23a;> 

6)   nie oznakowuje dystrybutora na stacji paliwowej lub stacji zakładowej, w sposób, o 

którym mowa w art. 25 ust. 1; 
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7)   będąc przedsiębiorcą, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzającym do obrotu biopaliwa 

ciekłe, na co najmniej dziesięciu własnych, patronackich lub partnerskich stacjach 

paliwowych, nie podaje informacji, o których mowa w art. 26; 

7a)  nie złożył w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania 

kwartalnego, o którym mowa w art. 30 ust. 2, lub podał w tym sprawozdaniu 

nieprawdziwe dane; 

8)   nie złożył w terminie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania kwartalnego, 

o którym mowa w art. 30 ust. 1, 1b lub 2b, lub podał w tym sprawozdaniu 

nieprawdziwe dane; 

8a)  nie złożył w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania 

rocznego, o którym mowa w art. 30b ust. 1, lub podał w tym sprawozdaniu 

nieprawdziwe dane; 

8b)  nie złożył w terminie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania rocznego, o 

którym mowa w art. 31a albo w art. 31b, lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe 

dane; 

8c)  nie przekazał w terminie informacji, o której mowa w art. 30 ust. 1c; 

8d)  będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie przekazał 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w 

art. 30b ust. 1, oryginałów wystawionych świadectw potwierdzających spełnienie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty, które zostały zaliczone do 

realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1; 

8e)  będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, wystawił świadectwo, 

w którym ilość biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach 

ciekłych sprzedanych lub zbytych w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub zużytych na potrzeby własne, które mają być zaliczone do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego, jest większa niż ilość wskazana w 

poświadczeniach lub w dokumentach, o których mowa w art. 28c ust. 2, będących w 

posiadaniu tego podmiotu; 

8f)  będąc podmiotem sprowadzającym, wystawia dokument potwierdzający spełnienie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, na podstawie dokumentów, które nie spełniają 

wymogów określonych w art. 28c ust. 2; 

9)   będąc rolnikiem wytwarzającym biopaliwa ciekłe na własny użytek: 
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a)  wytwarza biopaliwa ciekłe bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 13 ust. 1, 

b)  sprzedaje biopaliwa ciekłe lub zbywa je w innej formie, 

c)  wytworzył biopaliwa ciekłe w ilości przekraczającej w ciągu roku limit określony w 

art. 21 ust. 2 lub 3, 

d)  utrudnia czynności kontrolne, o których mowa w art. 29, 

e)  nie złożył w terminie sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 31 ust. 1, lub 

podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-1e, 2-2b, 3a i 6-8f kara pieniężna, o której 

mowa w ust. 1, wynosi 5000 zł. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara pieniężna wynosi 50% wartości 

biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskiwanej w inny sposób niż na podstawie 

umów kontraktacji lub dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, lub z produkcji 

własnej, których udział przekracza w skali roku 25% całości biokomponentów 

wytworzonych przez tego wytwórcę. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, kara pieniężna wynosi 50% wartości 

biokomponentów wprowadzonych do obrotu w ciągu 30 dni poprzedzających kontrolę. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wysokość kary oblicza się według wzoru: 

 

K = 5 x W x (M - R)/100% 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

K -    wysokość kary, wyrażoną w złotych, 

W -    ogólną wartość paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych lub zbytych w innej 

formie przez podmiot podlegający karze, a także zużytych przez niego na potrzeby 

własne, liczoną za rok, w którym podmiot ten nie zrealizował obowiązku 

wynikającego z art. 23 ust. 1, wyrażoną w złotych, 

M -    wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego, do którego realizacji był 

zobowiązany podmiot podlegający karze, wyrażoną w procentach, 

R -    wysokość zrealizowanego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych 

zużytych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez 

podmiot podlegający karze w transporcie drogowym i kolejowym w roku, w którym 

podmiot ten nie zrealizował obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, wyrażoną w 

procentach. 
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<5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5a, kara pieniężna wynosi 0,1 zł za 

każdy MJ wartości energetycznej biokomponentów, które podmiot realizujący 

Narodowy Cel Wskaźnikowy był obowiązany dodać do paliw ciekłych w celu 

zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 23a, a których udziału nie 

udokumentował.> 

6. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 9 lit. a, d lub e kara pieniężna wynosi 1000 zł. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. b, kara pieniężna wynosi: 

1)   10 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest mniejsza niż 200 litrów na dobę, 

2)   20 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę, 

3)   30 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest wyższa niż 400 litrów na dobę 

- powiększone o iloczyn ilości sprzedanych lub zbytych w innej formie biopaliw ciekłych 

i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. c, kara pieniężna wynosi: 

1)   5000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika jest 

mniejsza niż 200 litrów na dobę, 

2)   10 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę, 

3)   15 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika jest 

wyższa niż 400 litrów na dobę 

- powiększone o iloczyn ilości biopaliw ciekłych wytworzonych ponad limit określony w art. 

21 ust. 2 lub 3 i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego. 

9. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   w zakresie pkt 1-2, 3, 3a, 8, 8b, 8c, 8f i 9 - Prezes Agencji Rynku Rolnego; 

2)   w zakresie pkt 4, 6 i 7 - wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze 

względu na miejsce przeprowadzenia kontroli; 

[3)   w zakresie pkt 2a, 2b, 5, 7a, 8a, 8d i 8e - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.] 

<3) w zakresie pkt 2a, 2b, 5, 5a, 7a, 8a, 8d i 8e – Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki.> 

10. Organy, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, przekazują Prezesowi Agencji Rynku Rolnego 

informacje o karach wymierzonych wytwórcom lub podmiotom sprowadzającym. 
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11. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

12. Do egzekucji kar pieniężnych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 oraz z 2015 r. poz. 1361) 

 

Art. 12. 

1. Systemem zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej 

"Zarządzającym". 

2. Do zadań Zarządzającego należy: 

1)   prowadzenie wykazów: 

a)  przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 

transportowania oraz magazynowania paliw, 

b)  stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, 

c)  hurtowni paliw, 

d)  przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami 

stałymi 

- sporządzanych w szczególności na podstawie danych z kontroli przeprowadzanych przez 

Inspekcję Handlową; 

2)   prowadzenie wykazu właścicieli i użytkowników wybranych flot; 

3)   prowadzenie wykazu rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, na 

podstawie danych udostępnianych przez Agencję Rynku Rolnego; 

4)   nadawanie numerów identyfikacyjnych przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw, przedsiębiorcom wykonującym 

działalność gospodarczą w zakresie magazynowania paliw, stacjom paliwowym, 

stacjom zakładowym, hurtowniom paliw oraz rolnikom wytwarzającym biopaliwa 

ciekłe na własny użytek, na potrzeby Systemu; 

5)   prowadzenie wykazu akredytowanych laboratoriów sporządzanego na podstawie 

danych udostępnianych przez Polskie Centrum Akredytacji; 
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6)   określanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, w których 

dokonywana będzie kontrola, do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z jej podziałem 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 30 pkt 2 lit. c; 

7)  określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą 

w zakresie wytwarzania paliw, magazynowania paliw oraz obrotu paliwami stałymi, u 

których dokonywana będzie kontrola jakości paliw oraz jakości paliw stałych; 

8)   określanie minimalnej liczby hurtowni paliw, w których dokonywana będzie kontrola 

jakości paliw; 

9)  określanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, w których 

dokonywana będzie kontrola jakości gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG); 

10)  określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opałowego, u których 

dokonywana będzie kontrola jakości tego oleju; 

11)  sporządzanie planu kontroli jakości: 

a)  paliw, 

b)  paliw stałych; 

12)  ustalanie sposobu oznaczania próbki w celu uniemożliwienia identyfikacji 

przedsiębiorcy, stacji paliwowej, stacji zakładowej, hurtowni paliw lub rolnika 

wytwarzającego biopaliwa ciekłe na własny użytek podczas przeprowadzanych badań; 

13)  opracowywanie rocznych raportów, o których mowa w art. 29 ust. 1, 2 i 5; 

14)  gromadzenie i przetwarzanie, na potrzeby Systemu, danych statystycznych 

dotyczących jakości: 

a)  paliw, 

b)  paliw stałych. 

2a. Przy sporządzaniu wykazów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Zarządzający może wziąć 

pod uwagę dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Regulacji 

Energetyki, Państwową Straż Pożarną oraz Urząd Dozoru Technicznego. 

3. Zarządzający realizuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej. 

[4. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu 

przepisów o dostępie do informacji publicznej.] 
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<4. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, prowadzone są w systemie 

informatycznym i udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.> 

5. (uchylony). 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12 oraz ust. 5, podlegają ochronie na 

zasadach i w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

 

Art. 16. 

1. Kontrolę jakości paliw u przedsiębiorców oraz biopaliw ciekłych u rolników 

wytwarzających je na własny użytek przeprowadza inspektor po okazaniu legitymacji 

służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw, 

wydanego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   podstawę prawną do wykonywania kontroli; 

2)   oznaczenie organu kontroli; 

3)   datę i miejsce jego wystawienia; 

4)   imię i nazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej; 

[5)   firmę kontrolowanego;] 

6)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7)   datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 

8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

<2a. Przepis art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej nie ma zastosowania do przeprowadzania kontroli, o której mowa w 

ust. 1.> 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, inspektor podejmuje u przedsiębiorcy wskazanego przez 

Zarządzającego. 

4. Inspektor jest uprawniony do pobrania próbek ze zbiornika, opakowania jednostkowego lub 

z urządzenia służącego do dystrybucji paliwa. 

5. Inspektor może w toku kontroli żądać udostępnienia dokumentów dotyczących 

pochodzenia i jakości badanego paliwa. 

<5a. Inspektor w toku kontroli żąda okazania: 
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1)  koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

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

wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji oraz 

obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, jeżeli 

taka koncesja jest wymagana ze względu na rodzaj działalności prowadzonej 

przez kontrolowanego przedsiębiorcę; 

2) decyzji o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy, o której 

mowa w pkt 1, jeżeli jest ona wymagana ze względu na rodzaj działalności 

prowadzonej przez kontrolowanego przedsiębiorcę. > 

6. 
(20)

 W przypadku gdy w trakcie kontroli przedsiębiorca wykonujący działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw stwierdzi, że dane paliwo jest przeznaczone na 

eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową, kontrola polega na żądaniu przedłożenia 

przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających przeznaczenie tego paliwa. 

 

 

 

 

U S T A W A    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. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 2016 r. 

poz. 266 i 352) 

Art. 1. 

Ustawa określa zasady: 

1)   tworzenia, utrzymywania i finansowania zapasów ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego; 

[2)   przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców objętych obowiązkiem tworzenia i 

utrzymywania zapasów, o których mowa w pkt 1, a także u przedsiębiorców świadczących 

usługi magazynowania oraz którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów;] 

<2)  przeprowadzania kontroli u podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia i 

utrzymywania zapasów, o których mowa w pkt 1, a także u przedsiębiorców 

świadczących usługi magazynowania oraz którym zlecono tworzenie i utrzymywanie 

zapasów;> 
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3)   postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz 

wypełniania zobowiązań międzynarodowych dotyczących zaopatrzenia rynku w ropę 

naftową, produkty naftowe i gaz ziemny, w tym: 

a)  dysponowania zapasami, o których mowa w pkt 1, 

b)  warunki zaopatrzenia w ropę naftową, produkty naftowe i gaz ziemny, 

c)  zakres wprowadzanych ograniczeń w dostarczaniu, poborze i zużyciu produktów 

naftowych i gazu ziemnego. 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   bezpieczeństwo paliwowe państwa - stan umożliwiający bieżące pokrycie 

zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową, produkty naftowe i gaz ziemny, w 

określonej wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie 

gospodarki; 

2)   produkty naftowe: 

a)  kondensat gazu ziemnego (NGL), 

b)  półprodukty rafineryjne, 

c)  inne węglowodory, 

d)  gaz rafineryjny nieskroplony, 

e)  etan, 

f)  gaz płynny (LPG), 

g)  benzyny silnikowe, 

h)  benzyny lotnicze, 

i)  paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, 

j)  paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

k)  inne nafty, 

l)  oleje napędowe, 

m)  lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, 

n)  ciężkie oleje opałowe, 

o)  benzyny lakowe i przemysłowe, 

p)  smary, 

q)  asfalty, 

r)  parafiny, 

s)  koks naftowy, 
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t)  pozostałe produkty 

- określone w załączniku B rozdział 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. 

Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.); 

2a)
  
ekwiwalent ropy naftowej - wyrażoną w tonach ilość ropy naftowej lub produktów 

naftowych przeliczoną przez zastosowanie odpowiednich współczynników; 

3)   paliwa - produkty naftowe określone w pkt 2 lit. f-n, w tym również zawierające dodatki 

bez względu na ich ilość; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

5a)  dodatki - związki inne niż węglowodory dodawane do paliw lub mieszane z paliwami w 

celu zmiany ich właściwości oraz biokomponenty w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy 

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

poz. 1643); 

6)   (uchylony); 

7)   gaz ziemny - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, we wszystkich stadiach 

skupienia, w tym skroplony gaz ziemny (LNG) i sprężony gaz ziemny (CNG); 

8)   produkcja paliw - wytwarzanie paliw w procesie przerobu ropy naftowej, kondensatu 

gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafineryjnych i innych węglowodorów lub 

przetwarzanie paliw poprzez procesy mieszania komponentów, w tym paliw, w wyniku 

których powstaje co najmniej jedno z paliw albo wzrasta całkowita ilość jednego z nich; 

9)   nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie ropy naftowej, produktów naftowych 

lub gazu ziemnego z terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

10)  dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczenie ropy naftowej, produktów naftowych 

lub gazu ziemnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa 

członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; 

11)  państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Wspólnoty Europejskiej; 

12)  import - import ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym; 

13)  eksport - eksport ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym; 
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14)  przywóz - sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ropy naftowej, 

produktów naftowych lub gazu ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub 

importu; 

15)  wywóz - wywóz ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub 

eksportu; 

15a)  międzynarodowy bunkier morski - ilość paliwa dostarczonego statkom pod wszystkimi 

banderami prowadzącym morską lub śródlądową żeglugę międzynarodową, z wyjątkiem 

paliw zużywanych przez: 

a)  statki rybackie, 

b)  kutry rybackie, 

c)  łodzie rybackie, 

d)  jednostki sił zbrojnych; 

16)  zapasy handlowe - zapasy utrzymywane przez [przedsiębiorców zajmujących]  

<podmioty zajmujące> się produkcją paliw oraz przywozem ropy naftowej lub paliw, 

stanowiące nadwyżkę nad zapasami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; 

17)  (uchylony); 

17a)  faktyczne dostawy krajowe brutto - dostawy na rynek krajowy paliw określonych w pkt 

2 lit. g-n pochodzących z przywozu oraz produkcji, w tym również z produkcji z 

surowców krajowych, z wyłączeniem międzynarodowego bunkra morskiego, w 

poprzednim roku kalendarzowym, obliczone na podstawie danych przekazywanych lub 

zbieranych w ramach statystyki publicznej, określanych corocznie w programach badań 

statystycznych statystyki publicznej; 

17b)  zużycie krajowe brutto ekwiwalentu ropy naftowej - iloczyn współczynnika 1,2 i sumy 

faktycznych dostaw krajowych brutto w poprzednim roku kalendarzowym; 

17c)  średnie dzienne zużycie krajowe brutto ekwiwalentu ropy naftowej - iloraz zużycia 

krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym i liczby 

dni w poprzednim roku kalendarzowym; 

18)  producent - przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie produkcji 

paliw, w tym także zlecającego taką produkcję innym podmiotom, z wyłączeniem 

usługowej produkcji paliw na rzecz innych podmiotów; 

[19)  handlowiec - przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przywozu ropy naftowej lub paliw; 
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20)  pierwszy rok wykonywania działalności gospodarczej - kolejnych dwanaście miesięcy 

kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub 

przywóz ropy naftowej;] 

<19) handlowiec: 

a) przedsiębiorcę wykonującego samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw, 

b) osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która, nie prowadząc działalności gospodarczej w zakresie 

przywozu ropy naftowej lub paliw, samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu wykonuje działalność polegającą na przywozie ropy naftowej lub paliw 

i zużywa je na potrzeby własne z wyłączeniem przywozu paliw w standardowych 

zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) lub rozporządza nimi 

poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną; 

20) pierwszy rok wykonywania działalności – kolejnych dwanaście miesięcy 

kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym podmiot rozpoczął w ramach 

wykonywanej działalności faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub przywóz ropy 

naftowej;> 

21)  interwencyjne uwolnienie zapasów - obniżenie ilości zapasów, o których mowa w art. 3 

ust. 2, w wyniku podjęcia działań interwencyjnych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 

i 2; 

21a)  zmiana ilości zapasów - dodatnią lub ujemną wielkość odzwierciedlającą zmianę ilości 

zapasów, o których mowa w art. 3 ust. 2, wynikającą z: 

a)  corocznego dostosowania ilości tych zapasów do wymaganego poziomu określonego w 

art. 3 ust. 3 lub 

b)  wprowadzenia na rynek ropy naftowej lub paliw pochodzących z tych zapasów w wyniku 

ich interwencyjnego uwolnienia, lub 

c)  odtwarzania zapasów w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia; 

22)  odbiorca - odbiorcę, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

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

23)  instalacja magazynowa - instalację, o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 
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24)  system gazowy - sieci gazowe wraz z przyłączonymi do nich urządzeniami i instalacjami 

współpracującymi z siecią oraz inne urządzenia, a także instalacje znajdujące się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez które gaz ziemny jest wprowadzany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozprowadzany po tym terytorium; 

25)  operator systemu gazowego - operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora 

systemu dystrybucyjnego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych; 

26)  operator systemu przesyłowego gazowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem gazu ziemnego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym 

gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 

eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej gazowej, 

w tym połączeń z innymi systemami gazowymi; 

27)  operator systemu dystrybucyjnego gazowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się dystrybucją gazu ziemnego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie 

dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 

dystrybucyjnej gazowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi; 

28)  operator systemu połączonego gazowego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające 

systemami połączonymi gazowymi, w tym systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, 

albo systemem przesyłowym gazowym, dystrybucyjnym gazowym, magazynowania lub 

skraplania gazu ziemnego; 

29)  odbiorca gazu ziemnego w gospodarstwie domowym - odbiorcę dokonującego zakupu 

gazu ziemnego na własny użytek w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym. 

 

Art. 5. 

1. Producenci i handlowcy są obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. 

2. Producenci i handlowcy w zależności od przedmiotu wykonywanej działalności 

[gospodarczej], struktury produkcji lub struktury przywozu tworzą zapasy obowiązkowe: 

1)   ropy naftowej; 

2)   paliw. 

3. Producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, 

z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w wielkości odpowiadającej iloczynowi: 
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1)   76 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - do 

dnia 31 grudnia 2014 r.; 

2)   68 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 1 stycznia 2015 r.; 

3)   63 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 31 marca 2016 r.; 

4)   60 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 1 października 2016 r.; 

5)   57 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 31 marca 2017 r.; 

6)   53 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 31 grudnia 2017 r. 

3a. Producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw 

w zakresie gazu płynnego (LPG) w wielkości odpowiadającej iloczynowi 30 dni i średniej 

dziennej produkcji gazu płynnego (LPG) lub jego przywozu, zrealizowanych przez 

producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym. 

3b. Producenci i handlowcy tworzą zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, z 

wyłączeniem gazu płynnego (LPG), obliczając ich ilość na dany rok kalendarzowy na 

podstawie wielkości produkcji paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), lub przywozu 

ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym: 

1)   w przypadku ropy naftowej - minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw, z wyłączaniem gazu płynnego (LPG), w zakresie ropy naftowej 

oblicza się według wzoru: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ZOr -  minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w zakresie 

ropy naftowej wyrażoną w jednostkach wagowych, 

P -    wielkość przywozu ropy naftowej i ilość ropy naftowej wprowadzonej na rynek 

krajowy z zapasów obowiązkowych w wyniku ich interwencyjnego uwolnienia w 

poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, 

G -    ilość ropy naftowej wykorzystanej do produkcji paliw w poprzednim roku 

kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, 

O -    pomniejszenia odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego, o których 

mowa w ust. 6, wyrażone w jednostkach wagowych, 

R -    liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym, 

H -    wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu 

płynnego (LPG), wyrażoną w liczbie dni średniej dziennej wielkości przywozu ropy 

naftowej, określonej w ust. 3 dla danego roku kalendarzowego, 

W -    współczynnik powiększenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w 

zakresie ropy naftowej o rezerwę określoną w art. 3 ust. 4, wynoszący 1,1; 

2)   ilość ropy naftowej, oznaczonej symbolem "G", o której mowa w pkt 1, oblicza się 

według wzoru: 

G = P × U 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

P -    wielkość przywozu ropy naftowej i ilość ropy naftowej wprowadzonej na rynek 

krajowy z zapasów obowiązkowych w wyniku ich interwencyjnego uwolnienia w 

poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, 

U -    współczynnik uzysku paliw z ropy naftowej przerobionej przez poszczególnych 

producentów w poprzednim roku kalendarzowym; 

3)   w przypadku paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) - minimalną wielkość zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w zakresie paliw, z wyłączeniem gazu płynnego 

(LPG), oblicza się według wzoru: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ZOp -  minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w zakresie 

paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach objętościowych, 

w temperaturze referencyjnej 15°C (288°K), 

P -    wielkość produkcji i przywozu paliw oraz ilość paliw wprowadzonych na rynek 

krajowy z zapasów obowiązkowych w wyniku ich interwencyjnego uwolnienia, z 

wyłączeniem gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach objętościowych, w 

temperaturze referencyjnej 15°C (288°K) w poprzednim roku kalendarzowym, 

O -    pomniejszenia odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego, o których 

mowa w ust. 6, wyrażone w jednostkach objętościowych, w temperaturze 

referencyjnej 15°C (288°K), 

R -    liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym, 

H -    wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu 

płynnego (LPG), wyrażoną w liczbie dni średniej dziennej produkcji lub przywozu 

paliw, określonej w ust. 3 dla danego roku kalendarzowego, 

W -    współczynnik powiększenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w 

zakresie paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), o rezerwę określoną w art. 3 ust. 

4, wynoszący 1,1. 

 

3c. Producent dokonuje obliczeń wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej 

lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w zakresie ropy naftowej, stosując 

własne współczynniki uzysku paliw z poprzedniego roku kalendarzowego. 

3d. Handlowiec przywożący ropę naftową na rzecz producenta dokonuje obliczeń wymaganej 

ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego 

(LPG), w zakresie ropy naftowej, stosując współczynniki uzysku paliw producenta, na 

rzecz którego dokonuje przywozu ropy naftowej, z poprzedniego roku kalendarzowego. 

3e. Producent niezwłocznie przekazuje handlowcom przywożącym ropę naftową na jego 

rzecz pisemne oświadczenie o poziomie współczynnika uzysku paliw z roku 

poprzedniego. 

3f. Do wielkości produkcji, o której mowa w ust. 3b, wlicza się paliwa przetworzone w 

drodze mieszania paliw lub komponentów. 

3g. Producent przetwarzający paliwa poprzez procesy mieszania tworzy zapasy obowiązkowe 

ropy naftowej lub paliw w ilościach, dla których podstawę obliczeń stanowi suma 
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wielkości przywozu paliwa lub komponentów oraz wielkości dodatków zużytych w 

procesie uszlachetniania i mieszania. 

3h. Producent wytwarzający paliwa poprzez przerób ropy naftowej, kondensatu gazu 

ziemnego (NGL), półproduktów rafineryjnych i innych węglowodorów, będący 

równocześnie handlowcem, tworzy zapasy w postaci: 

1)   ropy naftowej - od ilości przywiezionej ropy naftowej, pomniejszonej o masę frakcji 

wykorzystanych jako surowiec do produkcji paliw, zgodnie z własnym 

współczynnikiem uzysku paliw, 

2)   paliw - od ilości paliw wyprodukowanych z przywiezionej ropy naftowej, kondensatu 

gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafineryjnych i innych węglowodorów 

przywiezionych oraz od ilości paliw sprowadzonych w ramach przywozu 

- w ilościach obliczonych zgodnie z wzorami, o których mowa w ust. 3b. 

3i. Producent paliw, przetwarzający je poprzez procesy mieszania, od których poprzedni 

krajowy producent lub handlowiec tworzy zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, 

tworzy zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, dla których podstawą obliczeń jest 

różnica między ilością produktu końcowego i tą ilością paliw, od której zapasy ropy 

naftowej lub paliw tworzy poprzedni producent lub handlowiec. 

3j. Podstawą obliczenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o których 

mowa w ust. 3i, jest oświadczenie producenta lub handlowca przekazane producentowi, 

który przeznacza nabyte paliwa lub ich komponenty do dalszego przetwarzania. 

Oświadczenie to zawiera w szczególności: 

1)   nazwę i adres producenta lub handlowca; 

2)   numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer akcyzowy, 

jeżeli producent lub handlowiec takie posiada; 

3)   określenie ilości odsprzedanej ropy naftowej lub paliw, od której producent lub 

handlowiec dokonujący odsprzedaży paliw utworzy zapasy obowiązkowe ropy 

naftowej lub paliw; 

4)   zobowiązanie do utworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw od 

ilości paliw lub komponentów odsprzedanych w celu dalszego ich przetwarzania. 

3k. Producenci i handlowcy tworzą zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw w zakresie 

gazu płynnego (LPG), ustalając ich ilość na dany rok kalendarzowy na podstawie 

wielkości produkcji gazu płynnego (LPG) lub jego przywozu na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym. Minimalną wielkość 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w zakresie gazu płynnego (LPG) 

oblicza się według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ZOLPG -   minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w 

zakresie gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach wagowych, 

P -     wielkość produkcji i przywozu gazu płynnego (LPG) oraz ilość gazu płynnego 

(LPG) wprowadzonego na rynek krajowy z zapasów obowiązkowych w wyniku ich 

interwencyjnego uwolnienia w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w 

jednostkach wagowych, 

O -    pomniejszenia odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego, o których 

mowa w ust. 6, wyrażone w jednostkach wagowych, 

R -   liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym, 

W -    współczynnik powiększenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w 

zakresie gazu płynnego (LPG), o rezerwę określoną w art. 3 ust. 4, wynoszący 1,1. 

 

3l. Przy obliczaniu ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw uwzględnia się 

tylko dodatki dodane do paliw lub z nimi zmieszane. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony)  

6. Wielkość produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw stanowiące podstawę 

obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej pomniejsza się odpowiednio o ilości: 

1)   ropy naftowej lub paliw wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2)   paliw przeznaczonych na międzynarodowy bunkier morski, 

3)   paliw wyprodukowanych z olejów odpadowych, 

4)   ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na odtworzenie zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw, 

5)   paliw przeznaczonych na zużycie własne przez producenta w procesie technologicznym 

przerobu ropy, 
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6)   paliw wyprodukowanych z ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL) i innych 

węglowodorów wydobytych w kraju lub z obszaru morskiego należącego do krajowej 

strefy ekonomicznej, 

7)   biokomponentów dodanych do paliw przez producenta w procesie ich produkcji 

- pod warunkiem potwierdzenia tych ilości dokumentami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6a. 

6a. 
(6)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

dokumentów potwierdzających ilości ropy naftowej, paliw lub biokomponentów, o 

których mowa w ust. 6, uprawniające do pomniejszenia wielkości produkcji paliw lub 

przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na 

dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz 

obliczenia opłaty zapasowej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia kontroli nad 

zapasami obowiązkowymi ropy naftowej lub paliw oraz konieczność zapewnienia 

rzetelności obliczeń dokonywanych przez producentów i handlowców, a także możliwość 

dokonania kontroli poprawności tych obliczeń. 

7. (uchylony). 

8. Utworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców zapasy obowiązkowe ropy 

naftowej lub paliw stanowią ich majątek, chyba że z umów, o których mowa w art. 11 ust. 

1 lub w art. 11a ust. 5, wynika, że zapasy te stanowią majątek przyjmującego zlecenie. 

9. Ilość utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw dostosowuje się 

do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego do poziomu wynikającego z obliczeń 

wykonanych odpowiednio zgodnie z ust. 3b lub 3k. 

Art. 6. 

1. Producent i handlowiec, w pierwszym roku wykonywania działalności [gospodarczej] w 

zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, są obowiązani do 

tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na zasadach 

określonych w ust. 2, począwszy od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpił przywóz lub produkcja. 

2. Podstawą obliczania wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, 

dla producenta i handlowca, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)   suma wielkości przywozu ropy naftowej lub paliw, lub wielkości produkcji paliw w 

danym miesiącu i w miesiącach poprzedzających, liczonych od miesiąca, w którym 
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[przedsiębiorca] <podmiot> rozpoczął w ramach wykonywanej działalności 

[gospodarczej] faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub przywóz ropy naftowej, oraz 

2)   wielkość zapasów wyrażona w liczbie dni średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu 

ropy naftowej lub paliw, określona odpowiednio w art. 5 ust. 3 lub ust. 3a dla danego roku 

kalendarzowego. 

3. Producent i handlowiec są obowiązani do końca roku kalendarzowego, w którym 

zakończył się pierwszy rok wykonywania działalności [gospodarczej], utrzymywać 

zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw w ilości obliczonej zgodnie z ust. 2. 

4.  Producent i handlowiec w przypadku: 

1)   zakończenia działalności [gospodarczej] w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy 

naftowej lub paliw, w danym roku kalendarzowym utrzymują wymaganą ilość zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw do dnia wykreślenia z rejestru, o którym mowa 

w art. 13 ust. 1; 

2)   zawieszenia wykonywania działalności [gospodarczej] w zakresie produkcji paliw lub 

przywozu ropy naftowej lub paliw, w danym roku kalendarzowym utrzymują wymaganą 

ilość zapasów do końca roku kalendarzowego. 

5. Producent i handlowiec przekazują Agencji informacje o zamiarze zakończenia lub 

zawieszenia wykonywania działalności [gospodarczej] w zakresie produkcji paliw lub 

przywozu ropy naftowej lub paliw co najmniej na 14 dni przed planowaną datą 

zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności [gospodarczej]. 

 

Art. 11a. 

 1. Prezes Agencji w terminie do dnia 1 czerwca każdego roku podaje do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

informacje o: 

1)   ilości zapasów ropy naftowej lub paliw, wyrażonej w tonach ekwiwalentu ropy naftowej, 

co do której Agencja może w następnym roku kalendarzowym świadczyć usługę 

tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; 

2)   wysokości wynagrodzenia Agencji za świadczenie takiej usługi, biorąc pod uwagę, że 

wysokość tego wynagrodzenia może odpowiadać jedynie rzeczywistym kosztom 

poniesionym przez Agencję oraz że wynagrodzenie może być wymagane po utworzeniu 

tych zapasów; 

3)   sposobie zabezpieczenia wykonania umowy o świadczenie takiej usługi; 
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4)   innych warunkach świadczenia takiej usługi przez Agencję. 

2. Nie później niż do dnia 31 sierpnia każdego roku producenci i handlowcy składają 

Prezesowi Agencji deklarację zawarcia umowy o świadczenie przez Agencję usługi 

tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, określając 

ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, których umowa ta ma dotyczyć, 

oraz dokumentują korespondencją handlową z podmiotami świadczącymi usługi 

magazynowania ropy naftowej lub paliw brak możliwości utrzymywania zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w paliwach lub ropie naftowej. 

3. Prezes Agencji ustala listę producentów i handlowców, którzy złożyli deklaracje i 

dokumentację, o których mowa w ust. 2, oraz rozdysponowuje pomiędzy nich ilość 

zapasów ropy naftowej lub paliw podaną w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, 

zaczynając od najmniejszych ilości zadeklarowanych przez producentów i handlowców aż 

do wyczerpania tej ilości. 

4. Do dnia 15 października Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej listę producentów i 

handlowców, wśród których rozdysponował ilość zapasów ropy naftowej lub paliw 

podaną w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wraz z przyporządkowaną każdemu z nich 

ilością tych zapasów. 

5. Do dnia 31 grudnia Prezes Agencji zawiera z producentami i handlowcami umowy o 

świadczenie przez Agencję usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych 

ropy naftowej lub paliw na okres następnego roku kalendarzowego. 

6. Do umów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 2 pkt 1-4 

i 6-9. 

7. W przypadku wykreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 13 ust. 1, producenta lub 

handlowca będącego stroną umowy, umowa wygasa z chwilą tego wykreślenia. 

8. 
(7)

 Prezes Agencji przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 5, jest obowiązany do 

przedłożenia projektu tej umowy ministrowi właściwemu do spraw energii oraz uzyskać 

zgodę na jej zawarcie. 

9. 
(8)

 Minister właściwy do spraw energii odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o 

której mowa w ust. 5, jeżeli: 

1)   projekt umowy nie zawiera postanowień, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1-4 i 6-9; 

2)   projekt umowy zawiera postanowienia ograniczające lub wyłączające dyspozycyjność 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o której mowa w art. 3 ust. 10 i 11; 
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3)   magazyny, w których mają być utrzymywane przez Agencję na rzecz [przedsiębiorcy] 

<producentów lub handlowców> zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, nie 

spełniają wymagań w zakresie dostępności fizycznej. 

10. Prezes Agencji uaktualnia co miesiąc informacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu 

do okresów bieżących i podaje je do publicznej wiadomości w terminie do 25 dnia 

każdego miesiąca, z zastrzeżeniem że zmiana warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 

możliwa jest jedynie z 7-miesięcznym wyprzedzeniem. 

11. W przypadku gdy po dokonaniu aktualizacji, o której mowa w ust. 10, Agencja posiada 

dodatkowe ilości ropy naftowej lub paliw, co do których może świadczyć usługę 

tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, Prezes 

Agencji podaje do publicznej wiadomości okres w jakim usługa może być świadczona 

oraz określa termin, który nie może być dłuższy niż miesiąc i nie może być krótszy niż 

dwa tygodnie, licząc od dnia podania tej informacji do publicznej wiadomości, w którym 

producenci i handlowcy mogą składać deklaracje, o których mowa w ust. 2. Przepis ust. 3 

stosuje się odpowiednio. 

12. W terminie dwóch tygodni, licząc od ostatniego dnia terminu określonego przez Prezesa 

Agencji i podanego do publicznej wiadomości zgodnie z ust. 11, Prezes Agencji podaje do 

publicznej wiadomości listę producentów i handlowców, wśród których rozdysponował 

ilość zapasów ropy naftowej lub paliw podaną w ogłoszeniu, wraz z przyporządkowaną 

każdemu z nich ilością tych zapasów. 

13. W terminie czterech tygodni, licząc od ostatniego dnia terminu, o którym mowa w ust. 12, 

Prezes Agencji zawiera z producentami i handlowcami, wśród których rozdysponował 

ilość zapasów ropy naftowej lub paliw podaną w ogłoszeniu, umowy o świadczenie przez 

Agencję usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 

paliw. Do umów tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 7-9 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1-4 i 

6-9 z zastrzeżeniem, że umowy te zawierane są na okres nie krótszy niż 90 dni. 

14. Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usługi tworzenia i utrzymywania zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez Agencję stanowią jej przychód. 

 

Art. 13. 

1. Tworzy się rejestr systemu zapasów interwencyjnych, zwany dalej "rejestrem". 

1a. Rejestr składa się z rejestru: 

1)   producentów i handlowców; 
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2)   zapasów interwencyjnych; 

3)   zapasów specjalnych. 

2. Rejestr prowadzi Prezes Agencji. 

2a. Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym. 

3. Rejestr producentów i handlowców zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie producenta lub handlowca; 

2)   niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub handlowca; 

3)   informacje o zawartych przez producenta lub handlowca umowach o magazynowanie 

oraz umowach, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 i art. 11a ust. 5. 

<3a) numer w rejestrze podmiotów przywożących zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w przypadku, gdy jest on 

wymagany;> 

4) numer koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej 

„Prezesem URE”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne – w przypadku gdy jest ona wymagana. 

[3a. Rejestr producentów i handlowców w części zawierającej oznaczenie producenta lub 

handlowca jest rejestrem jawnym udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej 

Agencji.] 

<3a. Rejestr producentów i handlowców w części zawierającej: 

1) oznaczenie producenta lub handlowca oraz dane dotyczące jego adresu siedziby, 

adresu zakładu głównego i adresu do doręczeń, 

2) wskazanie przedmiotu wykonywanej działalności, z której wynika wpis do 

rejestru, 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacji w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer 

akcyzowy nadany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, 

4) numer, rodzaj i okres obowiązywania koncesji na produkcję paliw lub obrót 

paliwami z zagranicą, 

5) numer w rejestrze podmiotów przywożących, 

6) informacje o rodzajach produkowanych lub przywożonych surowców lub paliw, 

7) informacje o wykreśleniu z rejestru 

– jest rejestrem jawnym udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej 

Agencji.> 
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3b. Rejestr zapasów interwencyjnych zawiera w szczególności: 

1)   wskazanie ilości zapasów interwencyjnych, właścicieli tych zapasów oraz postaci, w 

której zapasy te są utrzymywane, 

2)   oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych 

- z wyłączeniem informacji dotyczących zapasów specjalnych. 

3c. Rejestr zapasów specjalnych zawiera informacje dotyczące zapasów specjalnych oraz 

zapasów utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw 

członkowskich Unii Europejskiej, które mają w tych państwach status zapasów 

specjalnych w rozumieniu art. 9 dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 

r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów 

ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9), 

zwanej dalej "dyrektywą 2009/119/WE", w szczególności: 

1)   wskazanie ilości tych zapasów; 

2)   państw członkowskich Unii Europejskiej, na rzecz których zapasy są utrzymywane; 

3)   produktów naftowych, w których zapasy te są utrzymywane; 

4)   oznaczenie miejsc magazynowania tych zapasów. 

[4. Prezes Agencji przekazuje Prezesowi URE wykaz producentów lub handlowców 

wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu.] 

<4.  Prezes Agencji przekazuje w formie elektronicznej Prezesowi URE, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, Prokuratorowi Generalnemu oraz 

Komendantowi Głównemu Policji, wykaz producentów lub handlowców wpisanych 

do rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu. Wykaz zawiera informacje, 

o których mowa w ust. 3a.> 

 5. 
(9)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru, 

2)   dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub 

wykreślenia z rejestru, 

3)   wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru, 

4)   sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 

ust. 1 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości i aktualności danych zawartych 

w rejestrze, ujednolicenia formy składania wniosków o dokonanie wpisu i o 

wykreślenie z rejestru oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nadzoru nad 
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systemem zapasów i możliwość udostępniania danych zawartych w rejestrze 

zainteresowanym podmiotom. 

[6. 
(10)

 Dane jednostkowe zawarte w rejestrze, z wyjątkiem oznaczenia producenta i 

handlowca, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być udostępnione jedynie na 

żądanie organów władzy publicznej dla celów prowadzonych przez nie postępowań lub 

innym organom, w tym organizacjom międzynarodowym, jeżeli taki obowiązek wynika z 

ustawy, umowy międzynarodowej albo przepisów Unii Europejskiej.] 

<6.  Dane jednostkowe zawarte w rejestrze, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 

3a, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być udostępnione jedynie na 

żądanie organów władzy publicznej dla celów prowadzonych przez nie postępowań 

lub innym organom, w tym organizacjom międzynarodowym, jeżeli taki obowiązek 

wynika z ustawy, umowy międzynarodowej albo przepisów Unii Europejskiej.> 

7. Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w rejestrach przechowuje się przez okres co 

najmniej 5 lat od dnia dokonania wpisu. 

8. Do dnia 25 lutego każdego roku Prezes Agencji przesyła Komisji Europejskiej skrócony 

odpis rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, zawierający wskazanie ilości zapasów 

interwencyjnych i postaci, w których są one utrzymywane - według stanu na dzień 31 

grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. 

9. Na wniosek Komisji Europejskiej Prezes Agencji przesyła jej pełny odpis rejestru, o 

którym mowa w ust. 1a pkt 2, lub rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, w terminie 15 

dni od dnia otrzymania wniosku. Odpis nie obejmuje oznaczenia miejsc magazynowania 

zapasów interwencyjnych. 

10. Informacje zawierające oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych, o 

których mowa w ust. 3b pkt 2, udostępnia się osobom upoważnionym przez Komisję 

Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym mowa w art. 29b. 

11. Osoby upoważnione przez Komisję Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym 

mowa w art. 29b, mają prawo wglądu do rejestru. 

 

<Art. 13a. 

1. Prezes Agencji przekazuje w formie elektronicznej Prezesowi URE, co najmniej raz 

na kwartał lub na każde żądanie Prezesa URE, wykaz producentów i handlowców 

którzy mają zawarte umowy, o których mowa w art. 10 i art. 11. 
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2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie stron umowy, rodzaj i przedmiot 

umowy zawierający informację o rodzaju i lokalizacji utrzymywanych w ten sposób 

zapasach obowiązkowych, datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania.> 

 

Art. 14. 

[1. Przedsiębiorcy zamierzający podjąć działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw 

lub przywozu ropy naftowej lub paliw są obowiązani złożyć wniosek o wpis do rejestru w 

terminie nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej 

działalności. 

1a. W przypadku pozyskania przez Prezesa Agencji informacji o podjęciu przez 

przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy 

naftowej lub paliw, pomimo niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Prezes 

Agencji wzywa tego przedsiębiorcę do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że niezłożenie wniosku w wyznaczonym 

terminie stanowi niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru.] 

<1.  Podmioty zamierzające podjąć działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw 

lub przywozu ropy naftowej lub paliw są obowiązane złożyć wniosek o wpis do 

rejestru w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem 

wykonywania tej działalności. 

1a. W przypadku pozyskania przez Prezesa Agencji informacji o podjęciu przez 

podmiot działalności w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub 

paliw, pomimo niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji 

wzywa ten podmiot do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania z pouczeniem, że niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie 

stanowi niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru.> 

1b. W przypadku niewykonania wezwania, o którym mowa w ust. 1a, Prezes Agencji 

dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. 

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zawiera: 

1)   firmę producenta lub handlowca; 

[2)   oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer 

akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli producent lub 

handlowiec taki posiada, i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta lub handlowca oraz numer 
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PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób 

nieposiadających numeru PESEL, numer innego dokumentu tożsamości;] 

<2) oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer 

akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli producent lub 

handlowiec taki posiada, i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta lub handlowca, jeżeli 

producent lub handlowiec taki posiada, oraz numer PESEL osoby kierującej 

działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru 

PESEL, numer innego dokumentu tożsamości;> 

3)   oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca; 

4)   oznaczenie adresu zakładu głównego producenta lub handlowca, jeżeli jest inny niż 

siedziba producenta lub handlowca; 

5)   oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności [gospodarczej]; 

6)   wskazanie daty rozpoczęcia działalności [gospodarczej]; 

7)   dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem 

rodzaju tych paliw, planowanych na dany rok; 

8)   dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do 

utworzenia w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw; 

9)   oznaczenie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 

paliw lub planowanego miejsca magazynowania tych zapasów, w przypadku gdy 

producent lub handlowiec do dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru nie 

ustalił miejsca ich magazynowania. 

<9a) numer w rejestrze podmiotów przywożących, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w przypadku, gdy jest on 

wymagany;> 

10) numer koncesji udzielonej przez Prezesa URE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w przypadku gdy jest ona wymagana. 

3. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji 

niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie stanowi 

niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru. 

4. Prezes Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru, jeżeli: 
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1)   prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez producenta lub handlowca określonej 

we wniosku działalności [gospodarczej]; 

2)   (uchylony). 

Art. 16. 

1. Zmiana wpisu lub wykreślenie z rejestru następują na uzasadniony wniosek producenta lub 

handlowca lub z urzędu. 

2. Producent oraz handlowiec są obowiązani złożyć wniosek o: 

1)   zmianę wpisu w rejestrze - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa 

w art. 14 ust. 2; 

2)   wykreślenie wpisu z rejestru - w terminie 14 dni od dnia: 

a)  trwałego zaprzestania wykonywania działalności [gospodarczej] w zakresie 

wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw, 

b)  cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na 

nabywanie wyrobów akcyzowych lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, jeżeli przed 

wygaśnięciem podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia, 

c)  cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

i obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia, 

d)  ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, należy dołączyć dokumenty lub inne dowody 

potwierdzające okoliczności uzasadniające wykreślenie wpisu z rejestru. 

3a. Producent i handlowiec, którzy zostali wykreśleni z rejestru na ich wniosek złożony na 

podstawie ust. 2 pkt 2, a następnie ponownie podjęli działalność [gospodarczą] w 

zakresie produkcji lub przywozu paliw w okresie 12 miesięcy od dnia wykreślenia wpisu 

z rejestru, tworzą zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, jak producenci i 

handlowcy, którzy nie zaprzestali wykonywania działalności [gospodarczej] i nie zostali 

wykreśleni z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 2, a okres od wykreślenia z rejestru do 

ponownego podjęcia działalności wlicza się do okresu wykonywania działalności. 

3b. Producent i handlowiec, o których mowa w ust. 3a, obowiązani do tworzenia i 

utrzymywania zapasów obowiązkowych w wymaganej wielkości od 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ponowne podjęcie działalności 

[gospodarczej]. 

4. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu przez Prezesa Agencji w przypadku: 



- 146 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a; 

2)   stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności [gospodarczej] w 

zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, co najmniej przez okres 24 miesięcy, 

potwierdzonego odpowiednimi dokumentami; 

3)   cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

lub obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia. 

5. Prezes Agencji może wykreślić z urzędu dane wpisane do rejestru niezgodne z 

rzeczywistym stanem rzeczy. 

6. Wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji. 

7. O odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru Prezes Agencji informuje 

naczelnika urzędu celnego właściwego dla producenta albo handlowca oraz Prezesa URE 

w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 6 lub art. 14 ust. 4. 

Art. 21b. 

1. Koszty tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych ponoszą producenci i handlowcy, 

uiszczając opłatę zapasową. 

2. Opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru: 

 

Oz = (Wh lub Wpr) × U 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oz - opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG); 

Wh - sumę wielkości przywozu paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) 

dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości 

wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu kalendarzowym wyrażoną w 

jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w 

obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4 [pkt 3], przeliczoną na ekwiwalent 

ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065; 

Wpr - wielkość produkcji paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) w danym 

miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w 

danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, z 

uwzględnieniem współczynników określonych w obwieszczeniu wydanym na 

podstawie art. 4 [pkt 3], przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez 

pomnożenie jej przez współczynnik 1,065; 
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U - stawkę opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej określoną w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 9. 

 

<2a. Producent paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), przetwarzający paliwa 

poprzez procesy mieszania, będący jednocześnie handlowcem, oblicza opłatę 

zapasową, przyjmując za jej podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych 

paliw i tą ilością, która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez niego opłaty 

zapasowej z tytułu przywozu. 

2b. Producent paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), przetwarzający paliwa 

poprzez procesy mieszania, oblicza opłatę zapasową, przyjmując za jej podstawę 

różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością, która stanowiła już 

podstawę obliczenia i zapłaty przez niego opłaty zapasowej.> 

3. Producent paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), przetwarzający je poprzez procesy 

mieszania, które nabył od poprzedniego producenta lub handlowca i których ilość 

stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta 

lub handlowca, oblicza opłatę zapasową, przyjmując za podstawę jej obliczenia różnicę 

pomiędzy ilością produktu końcowego i tą ilością paliw, która stanowiła podstawę 

obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, poprzedni producent lub handlowiec przekazuje 

producentowi paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), przetwarzającemu je przez 

procesy mieszania oświadczenie o obliczeniu i zapłacie opłaty zapasowej zawierające w 

szczególności: 

1) nazwę i adres producenta lub handlowca; 

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub 

handlowca, jeżeli takie posiada; 

3) ilość sprzedanych paliw stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej; 

4) wysokość oraz termin zapłaty opłaty zapasowej. 

5. Opłatę zapasową dla gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru: 

 

OL = (Gh lub Gpr) × Z 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

OL - opłatę zapasową dla gazu płynnego (LPG); 



- 148 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Gh - wielkość przywozu gazu płynnego (LPG) dokonanego w danym miesiącu 

kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu 

kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych; 

Gpr - wielkość produkcji gazu płynnego (LPG) w danym miesiącu kalendarzowym 

pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu kalendarzowym, 

wyrażoną w jednostkach wagowych; 

Z - stawkę opłaty za tonę gazu płynnego (LPG) określoną w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 9. 

 

<5a.  Producent gazu płynnego (LPG) przetwarzający go poprzez procesy mieszania 

będący jednocześnie handlowcem oblicza opłatę zapasową, przyjmując za jej 

podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością gazu 

płynnego (LPG), która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez niego opłaty 

zapasowej z tytułu przywozu. 

5b. Producent gazu płynnego (LPG) przetwarzający go poprzez procesy mieszania, 

oblicza opłatę zapasową, przyjmując za jej podstawę różnicę pomiędzy ilością 

wyprodukowanych paliw i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła już 

podstawę obliczenia i zapłaty przez niego opłaty zapasowej.> 

6. Producent gazu płynnego (LPG), przetwarzający go poprzez procesy mieszania, który 

nabył od poprzedniego producenta lub handlowca gaz płynny (LPG), którego ilość 

stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta 

lub handlowca, oblicza opłatę zapasową, przyjmując za podstawę jej obliczenia różnicę 

pomiędzy ilością produktu końcowego i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła 

podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub 

handlowca. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, poprzedni producent lub handlowiec przekazuje 

producentowi gazu płynnego (LPG), przetwarzającemu go przez procesy mieszania 

oświadczenie o obliczeniu i zapłacie opłaty zapasowej zawierające w szczególności: 

1) nazwę i adres producenta lub handlowca; 

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub 

handlowca, jeżeli takie posiada; 
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3) ilość sprzedanego gazu płynnego (LPG) stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty 

opłaty zapasowej; 

4) wysokość oraz termin zapłaty opłaty zapasowej. 

8. Maksymalne stawki opłaty zapasowej nie mogą być wyższe od: 

1) 90 zł za tonę ekwiwalentu ropy naftowej; 

2) 160 zł za tonę gazu płynnego (LPG). 

9.  Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty 

zapasowej, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność utworzenia i 

utrzymywania zapasów agencyjnych na poziomie wymaganym zgodnie z art. 21a ust. 1 

oraz planowane do poniesienia lub poniesione przez Agencję koszty, o których mowa w 

ust. 10 i 11, związane z utworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych. 

10.  Określając wysokość stawki opłaty zapasowej dla paliw, z wyłączeniem gazu płynnego 

(LPG), minister właściwy do spraw energii bierze pod uwagę: 

1) koszty: 

a) zakupu ropy naftowej lub paliw na zapasy agencyjne, z wyłączeniem zapasów 

agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), w tym również na zakup 

ropy naftowej lub paliw na zapasy agencyjne, z wyłączeniem zapasów agencyjnych 

tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), na następny rok kalendarzowy w 

związku z wynikającym z art. 5 ust. 3 obniżaniem w następnym roku kalendarzowym 

poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia przez Agencję spełnienia wymogów, o których mowa w art. 

21c ust. 2, 

b) magazynowania zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych 

tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 

c) wymiany i zamiany zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych 

tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), w tym kosztów ich przemieszczania, 

d) ubezpieczenia zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych 

tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 

e) wykonywania przez Prezesa Agencji umów zlecenia zadań w zakresie tworzenia i 

utrzymywania zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych 

tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 

f) odtworzenia zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych tworzonych 

w zakresie gazu płynnego (LPG), w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia, 
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g) budowy magazynów przez Agencję na potrzeby zapasów agencyjnych, z wyłączeniem 

zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG); 

2) wysokość wpływów z opłaty zapasowej w danym roku kalendarzowym. 

11.  Określając wysokość stawki opłaty zapasowej dla gazu płynnego (LPG), minister 

właściwy do spraw energii bierze pod uwagę: 

1) koszty: 

a) zakupu ropy naftowej lub paliw na zapasy agencyjne tworzonych w zakresie gazu 

płynnego (LPG), 

b) magazynowania zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 

c) wymiany i zamiany zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego 

(LPG), w tym kosztów ich przemieszczania, 

d) ubezpieczenia zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 

e) wykonywania przez Prezesa Agencji umów zlecenia zadań w zakresie tworzenia i 

utrzymywania zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 

f) odtworzenia zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG) w 

przypadku ich interwencyjnego uwolnienia, 

g) budowy magazynów przez Agencję na potrzeby zapasów agencyjnych tworzonych w 

zakresie gazu płynnego (LPG); 

2) wysokość wpływów z opłaty zapasowej w danym roku kalendarzowym. 

12.  Producenci i handlowcy są obowiązani wpłacać opłatę zapasową w terminie do 

ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła produkcja lub 

przywóz paliw, na rachunek Funduszu, o którym mowa w art. 28a. 

13. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do należności z tytułu opłaty zapasowej stosuje 

się odpowiednio przepisy działu III <oraz działu V> ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów 

dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na 

raty. 

14.  Organem właściwym w sprawie opłaty zapasowej jest Prezes Agencji, któremu 

przysługują uprawnienia organu podatkowego, określone w dziale III <oraz w dziale V> 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Od decyzji wydanych przez 

Prezesa Agencji w sprawie opłaty zapasowej służy odwołanie do ministra właściwego do 

spraw energii. 
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15. Do egzekucji należności Funduszu, o którym mowa w art. 28a, z tytułu opłaty zapasowej 

stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

16. Obowiązek zapłaty opłaty zapasowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od dnia, w 

którym opłata ta stała się wymagalna. 

 

Art. 22. 

[1. Producenci i handlowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w 

zakresie magazynowania ropy naftowej lub paliw przekazują Prezesowi Agencji co 

miesiąc informacje o ilości: 

1)   przywozu ropy naftowej i paliw oraz produkcji paliw, a także strukturze produkcji i 

przywozu paliw, 

2)   ropy naftowej lub paliw wywiezionych, a także strukturze wywiezionych paliw, 

3)   tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich 

strukturze oraz miejscach magazynowania, 

4)   utrzymywanych zapasów handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz 

miejscach magazynowania 

- w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana 

informacja.] 

<1.  Producenci i handlowcy składają Prezesowi Agencji co miesiąc deklarację o: 

1) wielkości przywozu ropy naftowej i paliw oraz wielkości produkcji paliw, a także 

strukturze produkcji i przywozu paliw, 

2) ilościach ropy naftowej, paliw lub biokomponentów, o których mowa w art. 5 ust. 

6, 

3) tworzonych i utrzymywanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, 

ich strukturze oraz miejscach magazynowania, 

4) utrzymywanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze 

oraz miejscach magazynowania, 

5)  wysokości opłaty zapasowej 

– w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy 

przekazywana deklaracja.> 

<1a. Minister właściwy do spraw energii, uwzględniając konieczność zapewnienia 

przekazywania Prezesowi Agencji właściwych danych oraz  ułatwienia składania 
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deklaracji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 

1, wraz z objaśnieniem co do sposobu jej wypełniania. 

1b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, stanowią deklaracje w rozumieniu przepisów 

Ordynacji podatkowej. 

1c. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie magazynowania 

ropy naftowej lub paliw przekazują Prezesowi Agencji co miesiąc informację o: 

1) magazynowanych zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze 

oraz miejscach magazynowania, 

2) magazynowanych zapasach handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz 

miejscach magazynowania 

– w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy przekazywana 

informacja.> 

2. 
(24)

 Producenci i handlowcy są obowiązani do przedstawiania ministrowi właściwemu do 

spraw energii co kwartał informacji o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w terminie 30 dni od upływu ostatniego 

dnia kwartału, którego dotyczy informacja. 

3. Producenci i handlowcy są obowiązani do przedstawiania Prezesowi Agencji informacji o 

ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do utworzenia których są 

obowiązani w danym roku kalendarzowym w terminie do dnia 1 marca. 

3a. Producenci tworzący zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw w postaci ropy 

naftowej obowiązani są do przedstawiania Agencji informacji o rzeczywistych 

współczynnikach uzysku z roku poprzedniego w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

4. 
(25)

 Informacje, o których mowa w ust. 1-3a, z wyjątkiem informacji przetworzonych i 

zagregowanych w sposób uniemożliwiający ich powiązanie lub identyfikację z 

konkretnym [przedsiębiorcą] <podmiotem>, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i 

mogą być udostępnione jedynie na żądanie organów władzy publicznej dla celów 

prowadzonych przez nie postępowań lub innym organom, w tym organizacjom 

międzynarodowym, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy, umowy międzynarodowej 

albo przepisów Unii Europejskiej. 

4a. Producenci i handlowcy są obowiązani do przechowywania danych i dokumentów 

stanowiących podstawę opracowania informacji, o których mowa w ust. 1-3, przez okres 5 

lat od dnia przekazania tych informacji Agencji. 

5. (uchylony). 
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6. Dane, sprawozdania i dokumenty dotyczące zapasów interwencyjnych Agencja 

przechowuje przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich otrzymania. 

 

Art. 24. 

[1. W celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w gaz ziemny oraz 

minimalizacji skutków: 

1)   zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, 

2)   wystąpienia sytuacji awaryjnej w sieci gazowej, 

3)   nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego 

- przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom jest obowiązane 

do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.] 

<1.  W celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w gaz ziemny 

oraz minimalizacji skutków: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, 

2) wystąpienia sytuacji awaryjnej w sieci gazowej, 

3) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego 

– przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu 

ziemnego są obowiązani do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego.> 

 <1a. W zakresie skroplonego gazu ziemnego dostarczanego z zagranicy do punktu 

dostawy tego gazu do terminalu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2014 r. poz. 1501, z 2015 r. poz. 

1045 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 266), do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego jest obowiązany wyłącznie podmiot, który korzysta z usług regazyfikacji 

lub przeładunku skroplonego gazu ziemnego na podstawie umowy z operatorem 

terminalu, i którego zregazyfikowany gaz ziemny jest wprowadzany do sieci 

przesyłowej lub przeładowywany na inne środki transportu.> 

2. [Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu 

gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom:] 



- 154 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 <Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu 

ziemnego:> 

[1)   utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości odpowiadającej co 

najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu, ustalonemu w 

sposób określony w art. 25 ust. 2 albo ust. 5, z zastrzeżeniem art. 74;] 

<1) utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości odpowiadającej 

co najmniej 30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu, 

ustalonemu w sposób określony w art. 25 ust. 2 albo 5;> 

2)   utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w instalacjach magazynowych, których 

parametry techniczne zapewniają możliwość dostarczenia ich całkowitej ilości do systemu 

gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni; 

3)   przedstawia operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów 

połączonych gazowych charakterystykę instalacji magazynowej, w której utrzymuje 

zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, w celu weryfikacji technicznych możliwości 

dostarczenia zapasów tego gazu do systemu gazowego. 

3. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego utrzymuje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu przesyłowego lub 

dystrybucyjnego gazowego, z zastrzeżeniem art. 24a. 

4. W przypadku stwierdzenia, że parametry techniczne instalacji magazynowych nie 

zapewniają możliwości dostarczenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do systemu 

gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni, operator systemu przesyłowego gazowego 

lub operator systemu połączonego gazowego powiadamia o tym fakcie Prezesa URE w 

terminie 7 dni. 

[5. 
(33)

 Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom podlega zwolnieniu z 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli liczba jego odbiorców nie jest większa niż 100 

tys. i przywóz gazu ziemnego nie przekracza w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m
3
. 

Zwolnienia dokonuje minister właściwy do spraw energii, na wniosek tego 

przedsiębiorstwa, w drodze decyzji, na czas określony lub do czasu zmiany stanu 

faktycznego będącego podstawą do zwolnienia z tego obowiązku. 

5a. Zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, podlega także podmiot, który uzyskał 

promesę koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą, jeżeli uprawdopodobni, że liczba 



- 155 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

jego odbiorców nie będzie większa niż 100 tys. i przywóz gazu ziemnego nie przekroczy w 

ciągu roku kalendarzowego 100 mln m
3
; przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się 

odpowiednio. 

5b. Podmiot, o którym mowa w ust. 5a, jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie 

zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

oświadczenie o prognozowanej wielkości przywozu gazu ziemnego oraz kopie umów 

przedwstępnych sprzedaży gazu ziemnego, które zawarł z dostawcą gazu ziemnego. 

5c. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 5, zwolnione z obowiązku 

utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, jest obowiązane: 

1)   
(34)

 przedstawić ministrowi właściwemu do spraw energii pisemne, kwartalne 

sprawozdanie zawierające informacje o wielkościach zrealizowanego przywozu gazu 

ziemnego, w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia kwartału, którego informacje te 

dotyczą; 

2)   
(35)

 poinformować ministra właściwego do spraw energii o: 

a)  przekroczeniu wielkości uprawniających do uzyskania zwolnienia z obowiązku 

utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz 

b)  podjętych działaniach mających na celu utworzenie zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego 

- w terminie 15 dni od dnia wystąpienia każdego z tych zdarzeń. 

6. Nie podlegają zwolnieniu, o którym mowa w ust. 5 i 5a, przedsiębiorstwa energetyczne 

wchodzące w skład grupy kapitałowej - w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - 

jeżeli łączna liczba ich odbiorców jest większa niż 100 tys. i łączny przywóz gazu 

ziemnego przekracza w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m
3
.] 

 

Art. 24a. 

1. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego mogą być utrzymywane poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w instalacjach 

magazynowych przyłączonych do systemu gazowego, pod warunkiem, że: 

1)   parametry techniczne instalacji magazynowych oraz sieci gazowych, do których instalacje 

te są przyłączone, będą zapewniać możliwość dostarczenia całkowitej ilości 
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utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej w okresie nie dłuższym niż 40 

dni; 

2)   zawarte umowy o świadczenie usług przesyłania gazu ziemnego oraz umowy o 

świadczenie usług magazynowania gazu ziemnego będą zapewniać możliwość 

dostarczenia całkowitej ilości utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej 

krajowej w okresie nie dłuższym niż 40 dni. 

[2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu 

gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom przedstawia operatorowi 

systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów połączonych gazowych 

dokumenty umożliwiające weryfikację technicznych możliwości dostarczenia do sieci 

przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej całkowitej ilości zapasów gazu ziemnego 

utrzymywanych w instalacjach magazynowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w szczególności umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2.] 

<2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

przedstawia operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów 

połączonych gazowych dokumenty umożliwiające weryfikację technicznych 

możliwości dostarczenia do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej całkowitej 

ilości zapasów gazu ziemnego utrzymywanych w instalacjach magazynowych poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umowy, o których mowa w ust. 

1 pkt 2.> 

<Art. 24b. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

mogą zlecić, po uzyskaniu zgody Prezesa URE, o której mowa w ust. 7, na podstawie 

umowy, wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego innemu przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotowi 

dokonującemu przywozu gazu ziemnego. 

2. Podmiot przyjmujący zlecenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zlecić jego 

wykonywania innemu podmiotowi. 
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3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) ilość utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie 

obowiązywania umowy; 

2) sposób wykonania zlecenia; 

3) warunki zapewniające utrzymywanie odpowiedniego poziomu ilościowego i 

jakościowego utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 

4) sposób postępowania podczas utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, uruchamiania oraz uzupełnienia tych zapasów po uruchomieniu; 

5) okres obowiązywania umowy, przy czym okres ten odpowiada lub jest 

wielokrotnością okresu, o którym mowa w art. 25 ust. 4; 

6) miejsce utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie 

obowiązywania umowy; 

7) sposób wykonywania obowiązków dotyczących sporządzania i przekazywania 

informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1; 

8) zasady współpracy w przypadku kontroli Prezesa URE w zakresie wykonywania 

obowiązków, o których mowa w art. 24; 

9) postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia; 

10) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy. 

4. W przypadku gdy zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, utrzymywane zgodnie z ust. 1, 

nie stanowią majątku przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotu 

dokonującego przywozu gazu ziemnego, zlecającego utrzymywanie tych zapasów, 

umowa powinna zawierać także postanowienia gwarantujące zlecającemu prawo 

nabycia tych zapasów w okresie jej obowiązywania oraz określać sposób ustalania 

ceny odsprzedaży tych zapasów. 

5. W przypadku zlecenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący 

przywozu gazu ziemnego utrzymywania, w ich imieniu, zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego podmiotom wymienionym w ust. 1, podmiot przyjmujący zlecenie: 

1) nie może wykorzystywać, na własne potrzeby, utrzymywanych zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego w okresie obowiązywania umowy; 

2) gwarantuje zlecającemu dostęp do utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego w okresie obowiązywania umowy. 
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6. Projekt umowy o wykonywanie zadań w zakresie  utrzymywania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot 

dokonujący przywozu gazu ziemnego, zlecające utrzymywanie tych zapasów, przed 

zawarciem tej umowy przedkłada Prezesowi URE w celu zatwierdzenia w drodze 

decyzji. Do wniosku o zatwierdzenie projektu umowy przedsiębiorstwo i podmiot 

dołącza opinię operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów 

połączonych gazowych uwzględniającą wynik weryfikacji, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 3. 

7. Prezes URE, w terminie 30 dni, w drodze decyzji, wyraża zgodę albo odmawia 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1. 

8. Prezes URE odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, 

jeżeli: 

1) projekt tej umowy nie zawiera postanowień, o których mowa w ust. 3; 

2) lokalizacja lub parametry techniczne instalacji magazynowych i sieci gazowych, do 

których instalacje te są przyłączone nie zapewniają możliwości dostarczenia 

całkowitej ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do systemu gazowego w 

okresie nie dłuższym niż 40 dni. 

9. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, 

o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi URE kopie umowy, o której mowa w 

ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu 

ziemnego, o których mowa w ust. 1, zlecający wykonywanie swoich zadań w zakresie 

utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego innym podmiotom, ponoszą 

odpowiedzialność za spełnianie przez te zapasy wymagań jakościowych, 

utrzymywanie ich wymaganych ilości oraz wypełnianie obowiązków dotyczących 

uruchomienia tych zapasów na skutek decyzji ministra właściwego do spraw energii i 

ich uzupełnienia.> 
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Art. 25. 

[1. Wielkość zapasów gazu ziemnego ustala przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej 

odsprzedaży odbiorcom, z zastrzeżeniem ust. 5, do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, ustala wielkość zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie wielkości jego przywozu, w okresie od dnia 

1 kwietnia roku ubiegłego do dnia 31 marca danego roku, na podstawie danych 

zawartych w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych przez to przedsiębiorstwo.] 

<1.  Wielkość zapasów gazu ziemnego ustala przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot 

dokonujący przywozu gazu ziemnego, z uwzględnieniem ust. 5, do dnia 30 kwietnia 

każdego roku. 

2. Przedsiębiorstwa i podmioty, o których mowa w ust. 1, ustalają wielkość zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie wielkości dokonanego przywozu, w 

okresie od dnia 1 kwietnia roku ubiegłego do dnia 31 marca danego roku, na 

podstawie danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych przez 

te przedsiębiorstwa i podmioty oraz danych przekazanych w trybie art. 49c ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.> 

[2a. Podmiot, który uzyskał promesę koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą, ustala 

wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie prognozowanej wielkości 

jego przywozu.] 

[3. Dane o wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ustalonej zgodnie z ust. 2 lub 

2a, przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, lub podmiot, o którym mowa w ust. 2a, 

przedkładają, do dnia 15 maja każdego roku, Prezesowi URE, w celu ich weryfikacji. 

Prezes URE, w drodze decyzji, dokonuje weryfikacji tych danych.] 

<3. Informacje o wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ustalonej zgodnie z 

ust. 2, przedsiębiorstwa i podmioty, o których mowa w ust. 1, przedkładają do dnia 

15 maja każdego roku Prezesowi URE, w celu ich weryfikacji. Prezes URE, w drodze 

decyzji, dokonuje weryfikacji tych informacji na podstawie danych zawartych w 

sprawozdaniach statystycznych sporządzanych przez te przedsiębiorstwa i podmioty 

oraz danych przekazanych w trybie art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne.> 
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4. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości zweryfikowanej przez Prezesa URE są 

utrzymywane w okresie od dnia 1 października danego roku do dnia 30 września 

kolejnego roku. 

[5. Prezes URE ustala, w drodze decyzji, wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na 

okres od dnia rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego do dnia 30 września. Na okres od 

dnia 1 października następującego po dniu rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego do dnia 

30 września roku kolejnego wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego jest 

określana przez Prezesa URE w odrębnej decyzji, wydanej najpóźniej na 15 dni przed 

dniem 1 października następującym po dniu rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego, na 

podstawie danych statystycznych o średniej ilości jego przywozu z dotychczasowego 

okresu prowadzenia działalności. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu 

gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom jest obowiązane poinformować 

Prezesa URE o zamiarze rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego najpóźniej na 30 dni przed 

dniem rozpoczęcia tego przywozu.] 

<5.  Wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dla przedsiębiorstwa 

energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 

ziemnym z zagranicą i podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego, które 

rozpoczęły przywóz po 31 marca, na okres od dnia rozpoczęcia przywozu gazu 

ziemnego do dnia 30 września, ustala Prezes URE, na podstawie średniodobowego 

planowanego przez to przedsiębiorstwo lub podmiot przywozu w okresie od dnia 

jego rozpoczęcia do dnia 31 marca kolejnego roku, w drodze decyzji. Na okres od 

dnia 1 października następującego po dniu rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego do 

dnia 30 września roku kolejnego wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

jest określana przez Prezesa URE w odrębnej decyzji, wydanej najpóźniej na 15 dni 

przed dniem 1 października następującym po dniu rozpoczęcia przywozu gazu 

ziemnego, na podstawie danych o średniej ilości jego przywozu z dotychczasowego 

okresu prowadzenia działalności, wynikających ze sprawozdań statystycznych 

sporządzanych przez te przedsiębiorstwa lub podmioty oraz danych przekazanych w 

trybie art. 49c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 
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są obowiązani poinformować Prezesa URE o zamiarze rozpoczęcia przywozu gazu 

ziemnego najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia tego przywozu.> 

7. Za dzień rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego przyjmuje się dzień, w którym po raz 

pierwszy gaz ziemny sprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 26. 

1. (36) Zapasami obowiązkowymi gazu ziemnego dysponuje minister właściwy do spraw 

energii. Zapasy te mogą być uruchomione przez operatora systemu przesyłowego 

gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, niezwłocznie po uzyskaniu 

zgody ministra właściwego do spraw energii. 

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii wyraża w drodze 

decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. 

[3. W przypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w 

ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom jest obowiązane do 

ich uzupełnienia do wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 albo ust. 5 w okresie 4 

miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich uruchomienie. 

4. (38) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin, o którym mowa w ust. 3, może być, 

na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, wydłużony 

do okresu nie dłuższego niż 8 miesięcy, w drodze decyzji wydanej przez ministra 

właściwego do spraw energii.] 

<3.  W przypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o których 

mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu 

ziemnego są obowiązane do ich uzupełnienia do wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 

ust. 2 albo 5 w okresie 4 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym 

nastąpiło ich uruchomienie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin, o którym mowa w ust. 3, może 

być, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotu 

dokonującego przywozu gazu ziemnego, wydłużony do okresu nie dłuższego niż 8 

miesięcy, w drodze decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw energii.> 
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Art. 27. 

1. [Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu 

gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw energii oraz operatorowi systemu gazowego informacje o:] 

 <Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii oraz operatorowi systemu 

gazowego informacje o:> 

1)   wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zweryfikowanych przez Prezesa URE 

oraz o technicznych możliwościach dostarczania ich do systemu gazowego, w okresie nie 

dłuższym niż 40 dni, zweryfikowanych przez operatora systemu przesyłowego gazowego 

lub operatora systemu połączonego gazowego - do dnia 15 czerwca każdego roku; 

2)   rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz 

miejscu ich magazynowania, według stanu na dzień 15 września - do dnia 20 września 

każdego roku. 

[2. (40) Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi URE informacje o działaniach podjętych w 

okresie od dnia 1 kwietnia poprzedniego roku do dnia 31 marca danego roku, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z 

zagranicą oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, do dnia 15 maja każdego roku.] 

<2. Przedsiębiorstwa i podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują ministrowi 

właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi URE informacje o działaniach 

podjętych w okresie od dnia 1 kwietnia poprzedniego roku do dnia 31 marca danego 

roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, do dnia 15 maja każdego roku.> 

 

[Art. 28. 

1. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego stanowią majątek przedsiębiorstw energetycznych 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego 

dalszej odsprzedaży odbiorcom. 
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2. Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, w związku z realizacją 

obowiązku utrzymywania, uruchamiania oraz uzupełniania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, są zaliczane do kosztów uzasadnionych ich działalności w rozumieniu art. 3 pkt 

21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.] 

 

<Art. 28. 

1. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego stanowią majątek przedsiębiorstw 

energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 

ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego, chyba, że 

z umowy, o której mowa w art. 24b ust. 1, wynika, że zapasy te stanowią majątek 

przyjmującego zlecenie. 

2. Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa i podmioty, o których mowa w ust. 1, w 

związku z realizacją obowiązku utrzymywania, uruchamiania oraz uzupełniania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, są zaliczane do kosztów uzasadnionych ich 

działalności w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne.> 

Rozdział 3a 

[Fundusz Zapasów Agencyjnych] 

<Fundusz Zapasów Interwencyjnych > 

 

Art. 28a. 

[1. Tworzy się Fundusz Zapasów Agencyjnych, zwany dalej "Funduszem".] 

<1. Tworzy się Fundusz Zapasów Interwencyjnych, zwany dalej „Funduszem”.> 

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

3. Dysponentem Funduszu jest Prezes Agencji. 

4. Fundusz: 

1)   gromadzi środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych; 

[2)   finansuje realizację zadań Agencji w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów 

agencyjnych.] 

<2) finansuje realizację zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych.> 

 

 



- 164 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 28b. 

Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b ust. 1; 

2)   wpływów związanych z interwencyjnym uwolnieniem zapasów agencyjnych oraz z ich 

wymianą i zamianą; 

3)   odszkodowań z tytułu ubezpieczenia zapasów agencyjnych; 

4)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu; 

[5)   wpływów z kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1a;] 

<5) wpływów z kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1–5a, 7, 8, 18–18b i 20;> 

6)   darowizn i zapisów; 

7)   pożyczek z budżetu państwa; 

8)   wpływów z innych tytułów. 

Art. 28c. 

[Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na realizację zadań Agencji w zakresie tworzenia 

i utrzymywania zapasów agencyjnych, w szczególności na:] 

<Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań Agencji w zakresie zapasów 

interwencyjnych w szczególności na:> 

1)   zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne w ilości 

zapewniającej spełnienie wymogu określonego w art. 21a ust. 1, w tym również na 

zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne na kolejny rok w 

związku z wynikającym z art. 5 ust. 3 obniżeniem w następnym roku kalendarzowym 

poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia przez Agencję spełnienia wymogów, o których mowa w art. 

21c ust. 2; 

2)   magazynowanie zapasów agencyjnych; 

3)   wymianę i zamianę zapasów agencyjnych, w tym koszty ich przemieszczania; 

4)   ubezpieczenie zapasów agencyjnych; 

5)   zlecanie przez Prezesa Agencji, na podstawie umów, wykonywania zadań w zakresie 

tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych; 

6)   odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia; 

7)   budowę magazynów na potrzeby utrzymywania zapasów agencyjnych przez Agencję; 

[8)   zwrot nadpłaconych lub nienależnie zapłaconych opłat zapasowych; 
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9)   zwrot kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1a; 

10)  koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i 

utrzymywania zapasów agencyjnych;] 

<8) zwrot nadpłaconych lub nienależnie zapłaconych opłat zapasowych wraz 

z oprocentowaniem; 

9) zwrot kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1–5a, 7, 8, 18–18b i 20 wraz 

z oprocentowaniem; 

10) koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów 

interwencyjnych;> 

11)  obsługę pożyczek z budżetu państwa wraz z ich spłatą[.] <;> 

<12) koszty przeprowadzenia prób technicznych , o których mowa w art. 29d.> 

 

Art. 29. 

 1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole u: 

1)   producentów, handlowców i przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania lub 

przesyłu; 

2)   przedsiębiorców, którym zlecono: 

a)  tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, 

b)  magazynowanie zapasów agencyjnych, 

c)  wykonywanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych. 

[2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy Agencji po okazaniu legitymacji służbowej 

oraz po doręczeniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorcy.] 

<2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy Agencji po okazaniu legitymacji 

służbowej oraz po doręczeniu podmiotowi albo osobie przez niego upoważnionej 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności podmiotu.> 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej pracownika 

organu kontroli uprawnionego do przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie kontrolowanego; 

3)   określenie zakresu kontroli; 

4)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

5)   wskazanie podstawy prawnej kontroli; 
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6)   oznaczenie organu kontroli; 

7)   określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia; 

8)   podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska 

służbowego; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu: 

1)   prawidłowości ustalenia wielkości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw 

na dany rok kalendarzowy; 

1a)  prawidłowości obliczenia wysokości opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b; 

2)   zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym zapasów interwencyjnych; 

2a)  spełnienia wymagań, określonych w art. 3 ust. 10-12; 

3)   jakości paliw stanowiących zapasy interwencyjne; 

4)   wykonywania postanowień umowy o magazynowanie oraz umów, o których mowa w 

art. 11 ust. 1 i w art. 21d ust. 1 i 2; 

5)   zgodności stanu zapasów handlowych z danymi, dotyczącymi tych zapasów 

przedłożonymi w trybie art. 22, w dniu przekazania tego sprawozdania. 

5. Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo: 

1)   wejścia na teren nieruchomości i do obiektów producentów, handlowców, 

przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania oraz przedsiębiorców, którym 

zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; 

2)   żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, a także żądania okazania dokumentów 

dotyczących produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw za rok, w którym jest 

przeprowadzana kontrola, a także z ostatnich 5 lat, umożliwiających weryfikację 

poprawności wyliczenia poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do 

których tworzenia i utrzymywania w danym roku oraz w latach poprzednich jest lub był 

obowiązany producent i handlowiec; 

3)   wglądu do dokumentów potwierdzających jakość paliw; 

4)   pobierania próbek paliw na zasadach określonych w przepisach o systemie monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw; 

5)   żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także okazania dokumentów będących 

podstawą obliczenia opłaty zapasowej z ostatnich 5 lat; 
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[6)   żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także żądania dokumentów, dotyczących 

ograniczeń prawnych i faktycznych w zakresie utrzymywania zapasów interwencyjnych 

oraz danych dotyczących parametrów technicznych magazynów.] 

<6) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także żądania dokumentów, dotyczących 

ograniczeń prawnych i faktycznych w zakresie utrzymywania zapasów 

interwencyjnych oraz danych dotyczących parametrów technicznych magazynów i 

związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych.> 

6. Czynności kontrolne wykonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół dokonanych czynności, który powinien 

ponadto zawierać wnioski oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, 

przy czym termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia protokołu. 

8. W przypadku odmowy podpisania przez kontrolowanego protokołu z kontroli, kontrolujący 

dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi 

przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli. 

9. Prezes Agencji może wezwać producenta, handlowca, przedsiębiorcę świadczącego usługi 

magazynowania lub przedsiębiorcę, któremu zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do usunięcia uchybień określonych w protokole 

z kontroli, wskazując termin do usunięcia tych uchybień. 

 

<Art. 29d. 

1. Prezes Agencji może przeprowadzić kontrolę u właścicieli instalacji magazynowej lub 

magazynów, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, polegającą na 

przeprowadzeniu próby technicznej instalacji magazynowej lub magazynów w celu 

ustalenia rzeczywistej dostępności fizycznej zapasów interwencyjnych, w 

szczególności polegającej na przetłoczeniu określonej ilości tych zapasów. 

2. Na żądanie ministra właściwego do spraw energii lub Pełnomocnika Rządu do spraw 

Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Prezes Agencji przeprowadza kontrolę, 

o której mowa w ust. 1. 

3. Właściciel systemu przesyłowego lub transportowego związanego z instalacją lub 

magazynem, w których utrzymywane są zapasy interwencyjne, współdziała przy 
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przeprowadzeniu próby technicznej, o której mowa w ust. 1, z podmiotem 

kontrolowanym i Prezesem Agencji. 

4. Prezes Agencji zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, o której mowa w 

ust. 1, właścicieli instalacji magazynowej lub magazynów, w których są utrzymywane 

zapasy interwencyjne, lub właścicieli systemów przesyłowych lub transportowych 

związanych z tymi instalacjami lub magazynami. W zawiadomieniu Prezes Agencji 

określa plan kontroli. 

5. Prezes Agencji ustala termin przeprowadzenia próby technicznej w uzgodnieniu z 

właścicielem instalacji magazynowej lub magazynu, w których są utrzymywane 

zapasy interwencyjne, i właścicielem związanych z tymi instalacjami lub magazynem 

systemów przesyłowych lub transportowych. Próbę rozpoczyna się nie później niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia właścicielowi instalacji magazynowej lub 

magazynów, w których są utrzymywane zapasy interwencyjne, zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 4. 

Art. 29e. 

1. Koszty przeprowadzenia próby technicznej pokrywane są z Funduszu Zapasów 

Interwencyjnych. 

2. Koszty przeprowadzenia próby technicznej nie mogą przewyższać średnich kosztów 

usług danego rodzaju z ostatniego roku kalendarzowego. 

3. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 

29d ust. 4, właściciel instalacji magazynowej lub magazynu, w których są 

utrzymywane zapasy interwencyjne, lub właściciel związanych z tymi magazynami 

systemów przesyłowych lub transportowych przekazuje Prezesowi Agencji 

zestawienie prognozowanych kosztów próby technicznej. 

4. Prezes Agencji sporządza kosztorys próby technicznej i doręcza go właścicielowi 

instalacji magazynowej lub magazynu, w których są utrzymywane zapasy 

interwencyjne, lub właścicielowi związanych z tymi instalacjami lub magazynami 

systemów przesyłowych lub transportowych w terminie dwóch tygodni od dnia 

otrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 3.  

5. Koszty próby technicznej określone w kosztorysie Prezesa Agencji są wypłacane w 

dniu zakończenia kontroli. 

6. Jeśli koszty przeprowadzenia próby technicznej były wyższe niż wypłacone w dniu 

zakończenia kontroli, właściciel może w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli 
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wystąpić do sądu powszechnego właściwego dla swojej siedziby z pozwem o zapłatę. 

Pozew wnosi się przeciwko Prezesowi Agencji.  

 

Art. 29f. 

1. Przeprowadzenie próby technicznej, o której mowa w art. 29d ust. 1, odbywa się pod 

nadzorem komisji powoływanej przez Prezesa Agencji po zatwierdzeniu jej składu 

przez ministra właściwego do spraw energii.  

2. W skład komisji wchodzą pracownicy Agencji oraz po co najmniej jednym 

przedstawicielu ministra właściwego do spraw energii i Pełnomocnika Rządu do 

spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Członków komisji powołuje się 

spośród osób dysponujących odpowiednią wiedzą lub doświadczeniem w zakresie 

funkcjonowania infrastruktury energetycznej. Można powołać w skład komisji osobę 

nie będącą pracownikiem wymienionych organów, jeśli dysponuje ona odpowiednią 

wiedzą lub doświadczeniem w zakresie funkcjonowania infrastruktury 

energetycznej. 

3. Informacje o powołaniu Komisji i jej składzie Prezes Agencji doręcza właścicielom 

instalacji magazynowej lub magazynów, w których są utrzymywane zapasy 

interwencyjne, lub właścicielom związanych z tymi magazynami systemów 

przesyłowych lub transportowych, na co najmniej 14 dni przez rozpoczęciem próby 

technicznej. 

4. Członkom Komisji przysługuje prawo: 

1) wstępu na tereny objęte próbą techniczną; 

2) żądania ustanych i pisemnych wyjaśnień, a także żądania dokumentów dotyczących 

przebiegu próby oraz parametrów technicznych instalacji magazynowej lub 

magazynów i związanych z tymi magazynami infrastruktury przesyłowej i 

transportowej. 

Art. 29g. 

1. Z przeprowadzonej próby technicznej sporządzany jest protokół, który powinien 

zawierać w szczególności informacje dotyczące parametrów technicznych 

magazynów lub związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych i 

transportowych oraz dostępności fizycznej zapasów interwencyjnych.  

2. Za organizację próby technicznej, w tym obsługę Komisji i przygotowanie protokołu z 

przeprowadzonej próby technicznej, odpowiada Prezes Agencji.> 
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Art. 30. 

[1. Prezes URE jest uprawniony do przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw energetycznych 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego 

dalszej odsprzedaży odbiorcom, w zakresie wykonania obowiązków, o których mowa w 

art. 24, oraz spełnienia warunków określonych w art. 24a. 

2. Czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki po 

doręczeniu przedsiębiorstwu, o którym mowa w ust. 1, albo osobie przez niego 

upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jego działalności.] 

<1. Prezes URE jest uprawniony do przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw 

energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 

ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego oraz 

podmiotów, którym zlecono utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, 

w zakresie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 24 i art. 24b, oraz 

spełnienia warunków określonych w art. 24a. 

2. Czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Regulacji 

Energetyki po doręczeniu przedsiębiorstwu lub podmiotowi, o którym mowa w ust. 

1, albo osobie przez niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 

jego działalności.> 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika organu kontroli, uprawnionego 

do przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie kontrolowanego; 

3)   określenie zakresu kontroli; 

4)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

5)   wskazanie podstawy prawnej kontroli; 

6)   oznaczenie organu kontroli; 

7)   określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia; 

8)   podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska 

służbowego; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

[4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na analizie wyjaśnień oraz dokumentów 

przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność 
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gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży 

odbiorcom.] 

<4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na analizie wyjaśnień oraz dokumentów 

przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący 

przywozu gazu ziemnego.> 

5. [Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo żądania od 

kontrolowanego przedsiębiorstwa:] 

 <Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo 

żądania od kontrolowanego przedsiębiorstwa lub podmiotu:> 

[1)   ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także przedstawienia dokumentów dotyczących 

przywozu gazu ziemnego za rok, w którym jest przeprowadzana kontrola i rok 

poprzedni, umożliwiających weryfikację poprawności ustalenia poziomu zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, do których tworzenia i utrzymywania jest obowiązane 

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom;] 

<1) ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także przedstawienia dokumentów dotyczących 

przywozu gazu ziemnego za rok, w którym jest przeprowadzana kontrola i rok 

poprzedni, umożliwiających weryfikację poprawności ustalenia poziomu zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, do których utrzymywania jest obowiązane 

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu 

ziemnego;> 

2)   przedstawienia dokumentów umożliwiających sprawdzenie zgodności stanu 

faktycznego z wielkością zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ustaloną według 

zasad określonych w art. 25 ust. 2 albo ust. 5; 

3)   przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego; 

4)   przedstawienia dokumentów potwierdzających możliwość dostarczenia całkowitej 

ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub 

dystrybucyjnej krajowej w okresie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 oraz w art. 

24a ust. 1 pkt 2, w szczególności kopii umowy o świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych; 
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5)   dokonania innych czynności, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską 

umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej. 

6. (uchylony). 

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół dokonanych czynności, który powinien 

ponadto zawierać wnioski oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, 

przy czym termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia protokołu. 

[8. W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przez przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w 

celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w 

protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania 

przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli. 

9. Prezes URE może wezwać przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży 

odbiorcom do usunięcia uchybień określonych w protokole z kontroli, wyznaczając termin 

ich usunięcia.] 

<8.  W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przez przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 

ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, 

kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa podpisania 

protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego i 

realizacji ustaleń kontroli. 

9. Prezes URE może wezwać przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący 

przywozu gazu ziemnego do usunięcia uchybień określonych w protokole z kontroli, 

wyznaczając termin ich usunięcia.> 

[Art. 38. 

1. W sytuacjach, o których mowa w art. 32 ust. 1, informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1, 

oraz informacje o planowanej przez producentów produkcji paliw lub zakontraktowanym 

lub planowanym przez handlowców przywozie ropy naftowej lub paliw oraz planowanej 

ich sprzedaży w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportu, producenci, 

handlowcy, a także przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowania i przedsiębiorcy, 
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którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 

paliw przekazują niezwłocznie Prezesowi Agencji, na każde żądanie. 

2. 
(57)

 Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw energii 

informacje, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1.] 

 

<Art. 38. 

1. W sytuacjach, o których mowa w art. 32 ust. 1, informacje objęte deklaracjami, o 

których mowa w art. 22 ust. 1, informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1b, oraz 

informacje o planowanej przez producentów produkcji paliw lub 

zakontraktowanym lub planowanym przez handlowców przywozie ropy naftowej 

lub paliw oraz planowanej ich sprzedaży w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych 

i eksportu, producenci, handlowcy, a także przedsiębiorcy świadczący usługi 

magazynowania i przedsiębiorcy, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przekazują niezwłocznie Prezesowi Agencji, 

na każde żądanie. 

2. Prezes Agencji przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw energii 

informacje, o których mowa w ust. 1.> 

 

Art. 49. 

1. [Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu 

gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom oraz podmioty zlecające 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego są obowiązani posiadać 

procedury postępowania mające zastosowanie w przypadku:] 

 <Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

oraz podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu 

ziemnego są obowiązani posiadać procedury postępowania mające zastosowanie 

w przypadku:> 

1)   wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego; 

2)   nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców. 

2. Procedury postępowania, po ich uzgodnieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za ich 

realizację, w tym odpowiednio z operatorami innych systemów gazowych lub odbiorcami, 
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są przekazywane niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub 

operatorowi systemu połączonego gazowego. 

3. Obowiązku opracowania procedur, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do odbiorców 

gazu ziemnego w gospodarstwach domowych. 

4. Procedury postępowania, o których mowa w ust. 1, powinny określać w szczególności 

sposób: 

1)   uruchamiania dodatkowych dostaw gazu ziemnego z innych źródeł lub kierunków; 

2)   zmniejszania poboru gazu ziemnego przez odbiorców, zgodnie z umowami z nimi 

zawartymi, niebędącego ograniczeniami, o których mowa w art. 56 ust. 1. 

 

Art. 50. 

[1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego do systemu gazowego lub 

nieprzewidzianego wzrostu jego zużycia przez odbiorców, przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego 

dalszej odsprzedaży odbiorcom oraz podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania 

lub dystrybucji gazu ziemnego podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie temu 

zagrożeniu, w szczególności działania określone w procedurach, o których mowa w art. 

49 ust. 1.] 

<1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego do systemu 

gazowego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zużycia przez odbiorców, 

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

oraz podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu 

ziemnego podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie temu zagrożeniu, w 

szczególności działania określone w procedurach, o których mowa w art. 49 ust. 1.> 

2. [Po podjęciu wszelkich działań umożliwiających zaspokojenie potrzeb swoich odbiorców 

na gaz ziemny, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w 

zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom oraz 

podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania gazu ziemnego zawiadamiają:] 

 <Po podjęciu wszelkich działań umożliwiających zaspokojenie potrzeb swoich 

odbiorców na gaz ziemny, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący 
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przywozu gazu ziemnego oraz podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania 

gazu ziemnego zawiadamiają:> 

1)   operatora systemu gazowego o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w art. 49 ust. 1, i 

podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego swoim 

odbiorcom lub o braku możliwości zapewnienia tego bezpieczeństwa w terminie 

umożliwiającym podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

dostarczania gazu ziemnego odbiorcom i prawidłowe funkcjonowanie systemu gazowego; 

2)   niezwłocznie odbiorców, z którymi zawarto umowy sprzedaży gazu ziemnego, za 

pośrednictwem ogólnopolskich środków masowego przekazu, o wystąpieniu zdarzeń, o 

których mowa w art. 49 ust. 1, i ich wpływie na bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego 

oraz o podjętych działaniach w celu likwidacji skutków tych zdarzeń. 

 

Art. 51. 

1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1, lub w przypadku 

wystąpienia gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, 

instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości 

zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego, operator systemu 

gazowego podejmuje, we współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz 

innymi operatorami systemów gazowych, niezbędne działania mające na celu 

zapewnienie lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania tego systemu, a w 

szczególności działania określone w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o której mowa w 

art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

[2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1)   przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu 

gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, operatorzy systemów 

magazynowania gazu ziemnego i skraplania gazu ziemnego oraz podmioty dysponujące 

mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego są obowiązane do 

pozostawania w gotowości do uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 

2)   operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu połączonego gazowego 

niezwłocznie informuje przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży 

odbiorcom o konieczności i terminie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu 
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ziemnego, a po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 26 ust. 1, uruchamia dostawy 

pochodzące z zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 

3)   przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu 

gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom oraz użytkownicy systemu 

gazowego są obowiązani realizować polecenia operatora systemu przesyłowego 

gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego.] 

<2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, 

operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego i skraplania gazu ziemnego 

oraz podmioty dysponujące mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego 

gazu ziemnego są obowiązane do pozostawania w gotowości do uruchomienia 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 

2) operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu połączonego 

gazowego niezwłocznie informuje przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot 

dokonujący przywozu gazu ziemnego o konieczności i terminie uruchomienia 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, a po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 

26 ust. 1, uruchamia dostawy pochodzące z zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 

3) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

oraz użytkownicy systemu gazowego są obowiązani realizować polecenia operatora 

systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego.> 

 

Art. 52. 

1. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych 

uruchamia zapasy obowiązkowe gazu ziemnego po uzyskaniu zgody, o której mowa w 

art. 26 ust. 1. O uruchomieniu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego operatorzy ci 

informują operatora systemu magazynowania tego gazu najpóźniej w dniu uruchomienia 

tych zapasów. 

2. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych 

informuje niezwłocznie zlecających usługę przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego o 

uruchomieniu, na ich rzecz, tych zapasów. 
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3. Operator systemu magazynowania gazu ziemnego przekazuje odpowiednio operatorowi 

systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów połączonych gazowych, w 

terminie 7 dni od dnia każdorazowego uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, informacje o właścicielach i ilościach gazu ziemnego pobranego z instalacji 

magazynowych. 

[4. W wypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego z instalacji 

magazynowej, w której są magazynowane te zapasy należące do więcej niż jednego 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, przyjmuje się, że 

uruchomiono zapasy obowiązkowe gazu ziemnego należące do każdego z tych 

przedsiębiorstw w takim samym stosunku.] 

<4. W wypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego z instalacji 

magazynowej, w której są magazynowane te zapasy należące do więcej niż jednego 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotu dokonującego przywozu gazu 

ziemnego, przyjmuje się, że uruchomiono zapasy obowiązkowe gazu ziemnego 

należące do każdego z tych przedsiębiorstw i podmiotów w takim samym stosunku.> 

5. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych 

przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3: 

1)   operatorowi systemu dystrybucyjnego oraz przedsiębiorstwu energetycznemu lub 

podmiotowi będącemu właścicielem zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 

2)   zlecającym usługę przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego, na rzecz których nastąpiło 

uruchomienie dodatkowych dostaw tego gazu. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne i zlecający usługę przesyłania lub dystrybucji gazu 

ziemnego, na których rzecz nastąpiło uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego w terminie 60 dni, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich 

uruchomienie: 

1)   dostarczą właścicielowi wykorzystanego gazu ziemnego równoważne ilości gazu 

ziemnego, o ile istnieją techniczne możliwości zatłoczenia gazu ziemnego do instalacji 

magazynowej, lub 

2)   dokonają rozliczeń z właścicielem dostarczonego im gazu ziemnego, zgodnie z zasadami 

określonymi w obowiązującej taryfie właściciela tego gazu; jeżeli właściciel gazu 
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ziemnego nie jest obowiązany do posiadania taryfy, zasady rozliczeń określą rozliczające 

się strony. 

7. 
(71)

 Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu połączonego gazowego 

niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw energii i Prezesa URE o terminie i 

ilości uruchomionych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Informacje te są 

przekazywane codziennie, do godziny 10
00

, i dotyczą poprzedniej doby. 

 

[Art. 53. 

 Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów 

połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i art. 52, nie spowodują 

przywrócenia stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego, 

operator ten, z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, zgłasza ministrowi 

właściwemu do spraw energii potrzebę wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu 

ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1.] 

 

<Art. 53. 

Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów 

połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i art. 52, nie spowodują 

przywrócenia stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego, 

operator ten, z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotu dokonującego przywozu gazu 

ziemnego, zgłasza ministrowi właściwemu do spraw energii potrzebę wprowadzenia 

ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń, 

o których mowa w art. 58 ust. 1.> 

Art. 61. 

[1. 
(76)

 W przypadku wystąpienia zdarzeń, w wyniku których zastosowane działania, o których 

mowa w art. 50-52 i art. 56 ust. 1, nie usunęły zagrożeń, o których mowa w art. 54 ust. 1 

pkt 1, 6 i 7, operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów 

połączonych, w porozumieniu z przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi 

działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej 
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odsprzedaży odbiorcom, lub z własnej inicjatywy niezwłocznie zawiadamia o tym ministra 

właściwego do spraw energii.] 

<1. W przypadku wystąpienia zdarzeń, w wyniku których zastosowane działania, 

o których mowa w art. 50–52 i art. 56 ust. 1, nie usunęły zagrożeń, o których mowa 

w art. 54 ust. 1 pkt 1, 6 i 7, operator systemu przesyłowego gazowego lub operator 

systemów połączonych, w porozumieniu z przedsiębiorstwami energetycznymi 

wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym 

z zagranicą i podmiotami dokonującymi przywozu gazu ziemnego, lub z własnej 

inicjatywy niezwłocznie zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw energii.> 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis: 

1)   zdarzeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo paliwowe 

państwa w zakresie dostaw gazu ziemnego; 

2)   działań podjętych w celu likwidacji skutków zdarzeń, o których mowa w ust. 1; 

3)   proponowanych środków, jakie mogą być zastosowane przez Komisję Europejską. 

3. 
(77)

 Minister właściwy do spraw energii może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrów o 

podjęcie działań polegających na: 

1)   zawiadomieniu Przewodniczącego Grupy Koordynacyjnej do spraw Gazu o 

wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, lub 

2)   wystąpieniu do Komisji Europejskiej z żądaniem zwołania Grupy Koordynacyjnej do 

spraw Gazu. 

4. Zawiadomienie lub wystąpienie, o których mowa w ust. 3, zawierają w szczególności opis: 

1)   zdarzeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo paliwowe państwa 

w zakresie dostaw gazu ziemnego; 

2)   działań podjętych w celu likwidacji skutków zdarzeń, o których mowa w ust. 1; 

3)   proponowanych środków, jakie mogą być zastosowane przez Komisję Europejską. 

 

Art. 63. 

1. Karze pieniężnej podlega ten kto: 

1)   nie dopełnia obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych, o 

którym mowa w art. 5 lub 24, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości; 

1a)  nie dopełnia obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej w należnej wysokości albo w 

terminie, o którym mowa w art. 21b ust. 12; 

2)   obniża ilości zapasów obowiązkowych poniżej poziomu określonego w ustawie; 
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2a)  będąc właścicielem instalacji magazynowej lub magazynu, dopuścił do niespełnienia 

przez daną instalację magazynową lub magazyn wymagań, o których mowa w art. 3 

ust. 12 i 13; 

3)   utrzymuje, w ramach zapasów obowiązkowych, paliwa lub gaz ziemny niespełniające 

wymagań jakościowych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

zastrzeżeniem art. 3 ust. 7; 

3a)  nie przedstawi w terminie informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, albo przedstawi 

informacje nieprawdziwe; 

4)   nie dopełnia obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 

14 ust. 1 i 1a; 

[5)   nie przedstawi w wyznaczonym terminie informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 

3 lub art. 38, albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe;] 

<5)  nie przedstawi w wyznaczonym terminie informacji, o których mowa w art. 22 

ust. 1b i 3 lub art. 38, albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe;> 

<5a) nie przedstawi w wyznaczonym terminie deklaracji, o których mowa w art. 22 ust. 

1, albo przedstawi w tej deklaracji dane nieprawdziwe;> 

[6)   będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 24, nie 

przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 27, albo 

przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe;] 

<6) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa lub podmiotu, o którym 

mowa w art. 24, nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, o których 

mowa w art. 27, albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe;> 

6a)  nie przekaże w terminie, o którym mowa w art. 31 ust. 4, procedur, o których mowa 

w art. 31 ust. 1, potwierdzenia ich aktualności lub aktualizacji w terminie, o którym 

mowa w art. 31 ust. 5; 

7)   nie dopełnia obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych, o którym mowa w art. 

33 ust. 1 pkt 3 lit. b; 

8)   nie dopełnia obowiązku przedstawienia oferty sprzedaży, o którym mowa w art. 34 

pkt 2 lit. c; 

9)   nie przestrzega ograniczeń w zakresie obrotu paliwami, o których mowa w art. 40 ust. 

1; 

10)  nie przestrzega ograniczeń w sprzedaży paliw, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 

lub 2; 
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11)  nie stosuje się do ograniczeń w poborze gazu ziemnego, o których mowa w art. 56; 

12)  nie przestrzega ograniczeń w używaniu: 

a)  pojazdów samochodowych i motocykli oraz jednostek pływających na 

śródlądowych drogach wodnych, 

b)  statków na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym, 

c)  statków powietrznych w ruchu lotniczym 

- o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4; 

13)  nie przestrzega zakazu organizacji imprez motorowych, o którym mowa w art. 41 ust. 

1 pkt 5; 

14)  nie przestrzega ograniczeń w funkcjonowaniu transportu towarów i osób, o których 

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 6; 

15)  będąc podmiotem wyłączonym z ograniczeń, o których mowa w art. 41, dokonuje 

odsprzedaży zakupionego paliwa; 

16)  nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2; 

17)  nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 22 ust. 

2, albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe; 

18)  nie usunie uchybień, do czego został zobowiązany na podstawie art. 29 ust. 9; 

<18a) utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 29 

ust. 1 i art. 30 ust. 1, lub przeglądu, o którym mowa w art. 29b ust. 1; 

18b) będąc właścicielem magazynów, w których utrzymywane są zapasy 

interwencyjne lub związanej z tymi magazynami infrastruktury przesyłowej lub 

transportowej, utrudnia lub nie przeprowadza w terminie próby, o której mowa 

w art. 29d ust. 1;> 

[19)  będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu 

jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, nie usunie, w wyznaczonym terminie, uchybień, 

do czego został zobowiązany na podstawie art. 30 ust. 9;] 

<19) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z 

zagranicą lub podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego nie usunie, w 

wyznaczonym terminie, uchybień, do czego został zobowiązany na podstawie art. 

30 ust. 9;> 



- 182 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[19a)  będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 24 

ust. 5, nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, dokumentów lub informacji, o których 

mowa w art. 24 ust. 5c, albo przedstawi dokumenty lub informacje nieprawdziwe;] 

[19b)  będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu 

jego dalszej odsprzedaży odbiorcom, nie złoży wyjaśnień lub nie przedstawi w 

wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 5, albo złoży 

nieprawdziwe wyjaśnienia lub przedstawi nieprawdziwe dokumenty;] 

<19b) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z 

zagranicą lub podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego, nie złoży 

wyjaśnień lub nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów, o których 

mowa w art. 30 ust. 5, albo złoży nieprawdziwe wyjaśnienia lub przedstawi 

nieprawdziwe dokumenty;> 

20)  będąc przedsiębiorcą magazynującym zapasy agencyjne lub przedsiębiorcą, któremu 

zlecono wykonanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych, 

dopuścił do powstania niedoboru w stosunku do ewidencyjnego stanu tych zapasów 

lub dopuścił się uchybienia w zakresie magazynowania zapasów agencyjnych, ich 

wymiany oraz ilościowej i jakościowej ochrony stanu tych zapasów. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kara pieniężna wynosi: 

1)   równowartość iloczynu kwoty 4500 zł i wielkości niedoboru ropy naftowej, gazu 

płynnego (LPG) lub ciężkiego oleju opałowego wyrażonej w tonach, lub niedoboru paliw, 

z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) i ciężkiego oleju opałowego, wyrażonej w metrach 

sześciennych; 

[2)   równowartość 250% wartości niedoboru gazu ziemnego, wyliczonej według cen gazu 

ziemnego ustalonych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 24 

ust. 1.] 

<2) równowartość 250% wartości niedoboru gazu ziemnego, wyliczonej według ceny 

referencyjnej gazu ziemnego wysokometanowego opublikowanej na stronie 

internetowej operatora systemu przesyłowego gazowego i obowiązującej w dniu, w 

którym stwierdzono niedopełnienie obowiązku utrzymywania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego;> 
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2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, kara pieniężna wynosi dwukrotność 

należnej kwoty opłaty zapasowej albo dwukrotność różnicy pomiędzy uiszczoną kwotą a 

należną kwotą opłaty zapasowej. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, kara pieniężna wynosi 50 zł za każdy 1 m 

sześcienny magazynowanych zapasów interwencyjnych paliw i 58 zł za każdą 1 tonę 

magazynowanych zapasów interwencyjnych ropy naftowej - które nie będą mogły być 

udostępnione zgodnie z art. 3 ust. 12 i 13. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara pieniężna stanowi iloczyn 250% 

wartości jednostkowych paliw lub gazu ziemnego spełniających wymagania jakościowe i 

ilości paliw lub gazu ziemnego niespełniających wymagań jakościowych. 

[4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3a-6, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego 

do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku.] 

<4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3a–6 i pkt 19b, kara pieniężna wynosi 

od dwukrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w których nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku.> 

4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, kara pieniężna wynosi od jednokrotnego 

do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 

obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie obowiązku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, kara pieniężna wynosi 350% wartości 

niesprzedanych zapasów. 

[6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, kara pieniężna wynosi od 10% do 15% 

przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a 

jeżeli kara dotyczy działalności wykonywanej na podstawie koncesji, wysokość kary 

wynosi od 10% do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności 

koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.] 

<6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8–10 i 18b, kara pieniężna wynosi od 

10% do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku 

podatkowym, a jeżeli kara dotyczy działalności wykonywanej na podstawie koncesji, 

wysokość kary wynosi od 10% do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, 
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wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku 

podatkowym.> 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, stosuje się kary w zależności od ilości 

pobranego gazu ziemnego w okresie przekroczenia mocy wynikającej z wprowadzonych 

ograniczeń. Przekroczenie mocy oblicza się w następujący sposób: 

1)   w przypadku przekroczenia mocy godzinowej - jako iloczyn mocy maksymalnej, 

zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z wprowadzonych 

ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały ograniczenia, i 

czterokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej grupy taryfowej, do 

której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy ustalonej dla tego odbiorcy 

w pierwszym stopniu zasilania; 

2)   w przypadku przekroczenia mocy godzinowej i mocy dobowej - jako iloczyn mocy 

maksymalnej zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z 

wprowadzonych ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały 

ograniczenia, i ośmiokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej grupy 

taryfowej, do której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy ustalonej dla 

tego odbiorcy w pierwszym stopniu zasilania. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, kara pieniężna wynosi od 500 zł do 1000 zł. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 

50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, kara pieniężna wynosi od 20 000 zł do 50 

000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 50 

000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do 

dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do 

dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku. 
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<13a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, kara pieniężna wynosi od 

dwukrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło 

utrudnienie lub uniemożliwienie kontroli.> 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do 

dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, kara pieniężna wynosi 200% wartości 

niedoboru lub straty, lub wartości paliw, niespełniających wymagań jakościowych. 

[15a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19a i 19b, kara pieniężna wynosi od 

dwukrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku.] 

16. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1: 

1)   pkt 3 - wylicza się na podstawie: 

a)  ceny hurtowej sprzedaży paliwa stosowanej przez producenta lub handlowca mającego 

największy udział w krajowym rynku paliw, w dniu stwierdzenia niedopełnienia 

obowiązków, pomniejszonej o wartość podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, w 

przypadku gdy są one zawarte w cenie tego paliwa, 

[b)  cen gazu ziemnego ustalonych w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1;] 

<b) ceny referencyjnej gazu ziemnego wysokometanowego opublikowanej na stronie 

internetowej operatora systemu przesyłowego gazowego i obowiązującej w dniu, 

w którym stwierdzono niedopełnienie obowiązku utrzymywania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego;> 

2)   pkt 7 - wylicza się na podstawie ceny określonej w decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 

pkt 3 lit. b; 

3)   pkt 20 - wylicza się na podstawie: 

a)  średniej ceny ropy naftowej gatunku Brent, obowiązującej na londyńskiej 

Międzynarodowej Giełdzie Paliwowej (IPE) w dniu stwierdzenia niedopełnienia 

obowiązków, wyrażonej w dolarach amerykańskich za baryłkę; średnią cenę za tonę 

tej ropy oblicza się jako iloczyn ceny baryłki ropy naftowej, współczynnika 7,28 i 



- 186 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

średniego kursu dolara amerykańskiego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, 

b)  ceny hurtowej sprzedaży paliwa stosowanej przez producenta lub handlowca mającego 

największy udział w krajowym rynku paliw, w dniu stwierdzenia niedopełnienia 

obowiązków, pomniejszonej o wartość podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, w 

przypadku gdy są one zawarte w cenie tego paliwa. 

[17. Dniem stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 7 oraz 

20, jest dzień podpisania protokołu, o którym mowa w art. 29 ust. 7 lub w art. 30 ust. 7.] 

<17. Dniem stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2–

3 oraz 20, jest dzień podpisania protokołu, o którym mowa w art. 29 ust. 7 lub w art. 

30 ust. 7.> 

Art. 64. 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 63 ust. 1: 

1)   pkt 1, 2, 3, 6, 11, 16, 19 i 19b - wymierza Prezes URE; 

[2)   pkt 1-5, 7, 8, 18 i 20 - wymierza Prezes Agencji;] 

<2) pkt 1–5a, 7, 8, 18–18b i 20 – wymierza Prezes Agencji;> 

3)   pkt 9 - wymierza wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej; 

4)   pkt 10 i pkt 12 lit. a oraz pkt 13-15 - wymierza właściwy organ Policji; 

5)   pkt 12 lit. b - wymierza dyrektor urzędu morskiego; 

6)   pkt 12 lit. c - wymierza Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

[7)   
(78)

 pkt 6a, 17 i 19a - wymierza minister właściwy do spraw energii.] 

<7) pkt 6a i 17 – wymierza minister właściwy do spraw energii.> 

[2. 
(79)

 Prezes Agencji wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-8, 18 i 20, w 

drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 

energii.] 

<2. Prezes Agencji wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1–5a, 7, 8, 18–

18b i 20, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw energii.> 

2a. Przed wymierzeniem kary, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1a, Prezes Agencji wzywa 

producenta lub handlowca do uiszczenia opłaty zapasowej w należnej wysokości, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 
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3. Prezes URE wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-3, 6, 11, 16, 19 i 19b, w 

drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - 

sądu ochrony konkurencji i konsumentów. 

4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wymierza karę, o której mowa w art. 63 ust. 1 

pkt 9, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

5. Właściwy organ Policji wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 10, pkt 12 lit. a 

oraz pkt 13-15, w drodze decyzji. 

6. Dyrektor urzędu morskiego wymierza karę, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 12 lit. b, w 

drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej. 

7. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymierza karę, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 12 

lit. c, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 

transportu. 

[Art. 65. 

Przy ustalaniu kar pieniężnych, o których mowa w art. 63 ust. 4, 6, 8-14, organ wymierzający 

karę uwzględni w szczególności czas trwania, stopień oraz przyczyny naruszenia 

przepisów ustawy, a także częstotliwość ich naruszania w przeszłości przez producenta, 

handlowca lub osobę kierującą działalnością producenta lub handlowca lub podmiot 

niestosujący się do ograniczeń.] 

<Art. 65. 

Przy ustalaniu kar pieniężnych, o których mowa w art. 63 ust. 4, 4a, 6 i 8–14, organ 

wymierzający karę uwzględni w szczególności czas trwania, stopień oraz przyczyny 

naruszenia przepisów ustawy, a także częstotliwość ich naruszania w przeszłości przez 

podmiot podlegający ukaraniu.> 

Art. 66. 

[1. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 63 ust. 2 i 3-15, stanowią dochód 

budżetu państwa. 

1a. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 63 ust. 2a, stanowią dochód 

Funduszu. 

2. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w 

art. 63 ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 3 i 7 upłynęło 5 lat. 
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3. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w 

art. 63 ust. 1 pkt 4-6 oraz pkt 8-20, upłynęły 3 lata.] 

<1. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 3–7, 

stanowią dochód budżetu państwa. 

1a. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, stanowią 

dochód Funduszu. 

2. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których 

mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1–3 i 7, upłynęło 5 lat. 

3. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których 

mowa w art. 63 ust. 1 pkt 3a–6a oraz pkt 8–20, upłynęły 3 lata.> 

4. Bieg terminu do nałożenia kary pieniężnej zostaje zawieszony od dnia: 

1)   wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania, gdy rozstrzygnięcie 

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego 

przez inny organ lub sąd; 

2)   wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję w sprawie nałożenia kary 

pieniężnej. 

5. Termin do nałożenia kary pieniężnej biegnie dalej od dnia następującego po dniu, w 

którym: 

1)   decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się; 

2)   orzeczenie sądu administracyjnego stało się prawomocne. 

6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

 

[Art. 74. 

 1. Podmioty obowiązane do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, o których mowa w art. 24 ust. 1, są obowiązane tworzyć i utrzymywać oraz 

corocznie powiększać zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, zgodnie z harmonogramem, o 

którym mowa w ust. 2. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, tworzą, utrzymują i corocznie powiększają zapasy 

obowiązkowe gazu ziemnego do wielkości odpowiadającej co najmniej: 

1)   11 dniom średniego dziennego przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w 
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celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom - od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 

września 2009 r.; 

2)   15 dniom średniego dziennego przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w 

celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom - od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 

września 2010 r.; 

3)   20 dniom średniego dziennego przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w 

celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom - od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 

września 2012 r.; 

4)   30 dniom średniego dziennego przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w 

celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom - od dnia 1 października 2012 r.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 640 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 542, 691 i 868) 

 

Art. 10. 

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, 

urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

2)   (uchylony) 

3)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz 

kontrola przestrzegania obowiązku: 

a)  (uchylona) 

b)  informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej lub działalności, 

c)  opłacania składek na Fundusz Pracy; 
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d)  dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest 

uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

e)  prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

f)  prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 

149 i 357), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 85 ust. 2 

tej ustawy; 

4)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców; 

5)   (uchylony) 

5a)  
(3)

 kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców 

wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 

poz. 542), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów 

nadzoru rynku, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku, oraz prowadzenie postępowań w sprawie takich wyrobów; 

6)   kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

6a)  nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz art. 

37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 

dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

6b)  nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1907/2006, 

w zakresie swoich kompetencji; 
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7)   podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w 

środowisku pracy, a w szczególności: 

a)  badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym wypadkom, 

b)  analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

c)  inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d)  inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

e)  udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a 

także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

f)  podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia 

przestrzegania prawa pracy; 

8)   współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez 

pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

9)   kontrola: 

a)  przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie z 

dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 

r. poz. 277) oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów inżynierii 

genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych oraz w zgodach na zamknięte użycie organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych, w tym w zakresie: 

-  oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

-  środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, 

-  urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, 

b)  prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeprowadzanego w 

zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera informacje mające 

związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 
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9a)  kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.); 

10)  opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

11)  prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w 

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

12)  wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 304
5
 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

13)  
(4)

 (uchylony); 

14)  
(5)

 wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868); 

14a)  
(6)

 udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia 

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

korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin w 

zakresie: 

a)  dostępu do zatrudnienia, 

b)  warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, 

rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty pracy, 

powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia, 

c)  dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 

d)  zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego 

prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków 

zawodowych i rad pracowników, 

e)  dostępu do szkoleń, 

f)  dostępu do zasobów mieszkaniowych, 

g)  dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci 

pracowników, 

h)  pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

15)  ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak 
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stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela 

publicznego; 

<15a) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.), w zakresie paliw ciekłych w ramach wykonywania kontroli, o której mowa w 

pkt 1;> 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu - na podstawie oceny 

ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sektorów 

działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o 

szczególnym natężeniu tego zjawiska. 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1)   osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na 

rzecz którego taka praca jest świadczona; 

2)   przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

3)   osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 

wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone 

im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 

pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy. 
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U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o służbie celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. 

zm.)  

Art. 30. 

1. Kontrola wykonywana przez Służbę Celną polega na sprawdzeniu prawidłowości 

przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zwane dalej "podmiotami 

podlegającymi kontroli", w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

2. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów: 

1)   prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów 

w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w 

szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub 

zakazami; 

2)   prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów 

akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, 

skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia 

oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy; 

3)   regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz zgodność tej działalności z 

udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem; 

4)   
(1)

 prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji 

koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie 

z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362 

oraz z 2014 r. poz. 1215). 

3. Kontroli podlega również: 

1)   prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów 

określonych w przepisach odrębnych oraz podatku od gier; 

1a)  prawidłowość i terminowość wpłat podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

2)   rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych; 

3)   przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur 

zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 

ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, 

poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890); 
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4)   stosowanie receptur, o których mowa w pkt 3, oraz prawidłowość deklaracji 

dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z 

refundacją wywozową; 

5)   działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości 

deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów 

wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową; 

6)  prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu 

produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania 

wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 i na zasadach 

określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia; 

7)   wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających 

ograniczeniom lub zakazom; 

8)   ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

9)   transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

9a)  przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie należącym do 

właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 8; 

<9b) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.) w zakresie paliw ciekłych;> 

10)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których 

kontrola przestrzegania należy do zadań organów Służby Celnej. 

4. Nie podlegają kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wyroby akcyzowe przeznaczone na 

cele specjalne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553), w jednostkach podległych lub 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 

Straży Granicznej, oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. 
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5. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają kontroli do czasu uiszczenia od 

wyrobów akcyzowych należnego podatku akcyzowego. Ograniczenia określonego w 

zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku czynności dotyczących wyrobów 

korzystających ze zwolnienia albo wyrobów opodatkowanych ze względu na 

przeznaczenie stawką podatku akcyzowego niższą od stawki maksymalnej dla danej 

grupy wyrobów oraz czynności dokonywanych przez podmioty dokonujące obrotu 

wyrobami akcyzowymi. 

6. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być wykonywana jako kontrola stała 

polegająca na wykonywaniu przez funkcjonariusza czynności kontrolnych w sposób 

ciągły w komórce organizacyjnej utworzonej przez naczelnika urzędu celnego na terenie 

podmiotu podlegającego kontroli. 

6a. Kontrole, o których mowa w ust. 3 pkt 9a, Służba Celna wykonuje na przejściach 

granicznych oraz w oddziałach celnych wewnętrznych. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w 

odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia 

i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych 

służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

mając na uwadze uproszczenie czynności kontrolnych podejmowanych wobec tego 

rodzaju towarów oraz zapewnienie skuteczności kontroli. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może 

określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres kontroli, o których mowa w ust. 3 pkt 9a, które będą wykonywane przez organy 

Służby Celnej, uwzględniając możliwości techniczne Służby Celnej i zakres wiedzy 

specjalistycznej funkcjonariuszy, a także potrzebę wykonywania sprawnej i efektywnej 

kontroli przy zapewnieniu płynności ruchu na przejściach granicznych dla ochrony 

bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej; 

2)   sposób i warunki wykonywania przez organy Służby Celnej kontroli, o których mowa w 

ust. 3 pkt 9a, uwzględniając specyfikę danego rodzaju kontroli oraz możliwości 

techniczne Służby Celnej. 
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U S T A W A    z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 

2011 r. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542)  

 

Art. 13. 

<1.> Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyposażyć osobę 

wykonującą przewóz towarów w wymagane dokumenty, o których mowa w ustawie, oraz 

odpowiednio w ADR, RID lub ADN. 

<2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w 

wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, 

RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania 

osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) 

 

[Art. 8. 

1. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przedsiębiorstwa 

energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub 

obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie koncesji wydanych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy informują Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 

posiadanych własnych pojemnościach magazynowych lub zawartych umowach 

przedwstępnych o magazynowanie zapasów obowiązkowych paliw, o których mowa w art. 

10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, albo udzielonej przez Prezesa Agencji Rezerw 

Materiałowych lub ministra właściwego do spraw energii zgodzie na zawarcie 

odpowiednio umowy, o której mowa w art. 11 lub art. 11a ust. 5 tej ustawy, albo o 

zawarciu takich umów. 

2. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie złożyło w terminie informacji, o której 

mowa w ust. 1, koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z 

zagranicą udzielona temu przedsiębiorstwu wygasa z mocy prawa.] 


