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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 30 kwietnia 2020 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej 

z wysokosprawnej kogeneracji 

 

(druk nr 107) 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 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)  
(2)

 paliwa ciekłe - ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 

a)  półprodukty rafineryjne, 

b)  gaz płynny LPG, 

c)  benzyny ciężkie, 

d)  benzyny silnikowe, 

e)  benzyny lotnicze, 

f)  paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych, 

g)  paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

h)  inne rodzaje nafty, 

i)  oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe, 

j)  ciężkie oleje opałowe, 

k)  benzyny lakowe i przemysłowe, 
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l)  biopaliwa ciekłe, 

m)  smary 

- określone w załączniku A rozdział 3 do 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.), niezależnie od ich 

przeznaczenia, 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 

- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii; 

4a)   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; 

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 oraz sprężania gazu w stacji gazu 

ziemnego i dostarczania energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w 

niej punktów ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348);  

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

paliwami lub energią; 

6a)   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 

oraz tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz skroplonym gazem 
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ziemnym (LNG) na stacjach gazu ziemnego i ładowania energią elektryczną w punktach 

ładowania; 

6b)   sprzedaż rezerwowa - sprzedaż paliw gazowych lub energii elektrycznej odbiorcy 

końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej gazowej 

dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw 

gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na 

podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3, 

zwanej dalej "umową kompleksową"; 

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

przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii; 

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

dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców; 

9)   urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych; 

10)  instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi; 

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

bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, 

będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to 

przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do 

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

działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań 

operatorów systemu przesyłowego gazowego; 

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

a)  skraplania gazu ziemnego lub 

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

instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w 

procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

10c)   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; 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 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; 

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; 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

10k)   magazyn energii - instalację służącą do przechowywania energii, przyłączoną do sieci, 

mającą zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci; 

10l)   stacja gazu ziemnego - stację gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

10m)   ogólnodostępna stacja ładowania - ogólnodostępną stację ładowania w rozumieniu art. 

2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

10n)   infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego - infrastrukturę ładowania 

drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 
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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;] 

<11d) gazociąg międzysystemowy – gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) mający na celu połączenie systemów przesyłowych państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

b) łączący system przesyłowy z infrastrukturą gazową państwa innego niż określone 

w lit. a;> 

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)   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; 

11i)   instalacja zarządzania popytem - instalację odbiorcy końcowego, której urządzenia 

umożliwiają zmianę profilu poboru energii elektrycznej na żądanie operatora systemu 

dystrybucyjnego, operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego, na 

którą może składać się w szczególności magazyn energii, instalacja wytwórcza 

niewspółpracująca bezpośrednio z siecią lub punkt ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

12)   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; 
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12c)   podmiot przywożący - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych: 

a)  w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z 

zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4, lub 

b)  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 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.); 

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 oraz paliw 

gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, 

magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji 

skroplonego gazu ziemnego; 

13b)   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; 
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13c)   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 2017 r. poz. 180 oraz z 2018 r. poz. 756, 1540 i 2529), która 

jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej; 

13d)   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 2019 r. poz. 506); 

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 
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pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 

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

przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim 

odbiorców w trybie określonym ustawą; 

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

umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego 

lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 

dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy; 

19)  ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci; 

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

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 

2019 r. poz. 42 i 60); 

20a)   (uchylony); 

20b)   mikroinstalacja - mikroinstalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

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

20d)   (uchylony); 

20e)   (uchylony); 

20f)   (uchylony); 

20g)   (uchylony); 

20h)   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; 
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23)   system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub 

instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do 

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

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

przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub 

dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię 

elektryczną z dostawami tych paliw lub energii; 

23b)  zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną 

przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych 

usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

systemu gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z 

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

paliw gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń 

technicznych w przepustowości tych systemów; 

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; 
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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)   operator sieci transportowej dwutlenku węgla - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci 

transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania 

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

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

paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom 

paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z 

prawa wyboru sprzedawcy; 

29a)   sprzedawca rezerwowy - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi lub energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę końcowego, 

zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową; 

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

elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne; 

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

obliczoną jako: 

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

kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii 

chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w 

kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej: 

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

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

ogniwo paliwowe, albo 

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

ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo 

b)  iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji 

wytworzonego ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w 

energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż 

sprawności graniczne, o których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na 

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

poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: 

a)  nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację 

tych danych, 

b)  o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej, 

c)  zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; 

40)  bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i 

prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej 

energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu 

rozliczeniowego; 

41)  centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora systemu 

przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów 

odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania energii 

elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te 

podmioty prowadzą bilansowanie handlowe; 

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 lub instrumentami finansowymi, których 

instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane wyłącznie przez dostawę, albo 

obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które są 

wykonywane wyłącznie przez dostawę, na zorganizowanej platformie obrotu, 

organizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) przez spółkę 

prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany; 
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44a)   zorganizowana platforma obrotu - zorganizowaną platformę obrotu w rozumieniu art. 3 

pkt 10b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

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

43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351); 

47)   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, który odnosi się 

do energii elektrycznej; 

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

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

gazowych; 

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

magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich 

urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

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

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

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

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

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

rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

52)   próba manipulacji na rynku - próbę manipulacji na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 3 

rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

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

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

wymienionego w pkt 50; 

55)  
(3)

 prosument energii odnawialnej - prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu 

ustawy, o której mowa 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; 

59)   magazynowanie energii - świadczenie usług przechowywania energii w magazynie 

energii. 

Art. 4i. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego może, w drodze decyzji, zwolnić, na czas określony, przedsiębiorstwo to 

z obowiązków świadczenia usług, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i 

art. 4e ust. 1, przedkładania taryf do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47 ust. 1, 

spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1a i wydać zgodę na 

powierzenie przez to przedsiębiorstwo pełnienia obowiązków operatora systemu 

przesyłowego na podstawie art. 9h ust. 3 pkt 2, gdy świadczenie tych usług będzie się 

odbywać z wykorzystaniem gazociągu międzysystemowego, instalacji magazynowej lub 

instalacji skroplonego gazu ziemnego, których budowa nie została ukończona do dnia 4 

sierpnia 2003 r. lub została rozpoczęta po tym dniu, zwanych dalej "nową infrastrukturą". 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, można udzielić, jeżeli są spełnione łącznie 

następujące warunki: 

1)   nowa infrastruktura ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności w zakresie 

dostarczania paliw gazowych oraz bezpieczeństwa ich dostarczania; 

2)   ze względu na ryzyko związane z budową nowej infrastruktury, bez udzielenia 

zwolnienia budowa ta nie byłaby podjęta; 

3)   nowa infrastruktura jest lub będzie własnością podmiotu niezależnego, przynajmniej 

pod względem formy prawnej, od operatora systemu gazowego, w którym to systemie 

nowa infrastruktura została lub zostanie zbudowana; 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   na użytkowników nowej infrastruktury są nałożone opłaty za korzystanie z tej 

infrastruktury; 

[5)    zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie spowoduje pogorszenia warunków 

konkurencji i efektywności funkcjonowania rynku paliw gazowych w Unii Europejskiej 

lub systemu gazowego, w którym nowa infrastruktura została lub zostanie 

zbudowana.] 

<5) zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie będzie wywierać szkodliwego wpływu na 

konkurencję na rynkach, na które nowa infrastruktura może mieć wpływ, na 

skuteczne funkcjonowanie rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej lub 

odpowiednich systemów gazowych, ani nie wpłynie negatywnie na 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do infrastruktury, której budowę ukończono do dnia 4 

sierpnia 2003 r., jeżeli po tym dniu zostały lub zostaną w niej dokonane zmiany 

umożliwiające znaczny wzrost zdolności przesyłowej tej infrastruktury lub rozwój 

nowych źródeł zaopatrzenia w paliwa gazowe. 

3a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określa, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego 

ubiegającego się o zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, lub z urzędu, zasady 

udostępnienia zdolności przesyłowej nowej infrastruktury lub infrastruktury, o której 

mowa w ust. 3, uwzględniające sposób: 

1)   zarządzania i alokacji zdolności przesyłowej tej infrastruktury, w tym podawania do 

publicznej wiadomości informacji o dostępnej zdolności przesyłowej dla 

zainteresowanych podmiotów; 

2)   sprzedaży niewykorzystanej zdolności przesyłowej tej infrastruktury; 

3)   umożliwienia obrotu zarezerwowanymi zdolnościami przesyłowymi. 

3b. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, bierze pod 

uwagę wyniki udostępnienia zdolności przesyłowej nowej infrastruktury lub 

infrastruktury, o której mowa w ust. 3, przeprowadzonego zgodnie z zasadami, o których 

mowa w ust. 3a. 

4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 1, bierze 

pod uwagę niedyskryminacyjny dostęp do nowej infrastruktury lub infrastruktury, o której 

mowa w ust. 3, okres, na jaki zawarto umowy o wykorzystanie tej infrastruktury, 

zwiększenie zdolności przesyłowej, okres planowanej eksploatacji infrastruktury oraz 

uwarunkowania krajowe w tym zakresie. 
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<4a. W przypadku innym niż określony w ust. 5, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 

przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, konsultuje się z: 

1) organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na których rynki nowa 

infrastruktura lub infrastruktura, o której mowa w ust. 3, może wywierać wpływ, 

oraz 

2) w przypadku gdy zwolnienie dotyczy nowej infrastruktury lub infrastruktury, 

o której mowa w ust. 3, łączącej system przesyłowy z infrastrukturą gazową 

państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – odpowiednimi organami do 

spraw regulacji gospodarki paliwami i energią tego państwa. 

4b. Niezajęcie stanowiska przez konsultowane organy, o których mowa w ust. 4a, w 

wyznaczonym terminie, nieprzekraczającym trzech miesięcy, liczonym od dnia 

otrzymania wystąpienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie konsultacji, 

nie stanowi przeszkody do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. W przypadku 

gdy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wystąpił do danego państwa o wskazanie 

organu właściwego w sprawie konsultacji, termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, liczy się od dnia otrzymania takiego wystąpienia przez to państwo.> 

5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy nowej infrastruktury lub 

infrastruktury, o której mowa w ust. 3, która znajduje się na terytorium więcej niż jednego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zajmuje 

stanowisko do tego wniosku, po uzgodnieniu z właściwymi organami zainteresowanych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę opinię przedłożoną przez 

Agencję do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki, zwaną dalej "Agencją". 

[5a. W przypadku nieuzgodnienia stanowiska, o którym mowa w ust. 5, w terminie 6 miesięcy 

od dnia otrzymania wniosku przez właściwe organy zainteresowanych państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub w przypadku uzgodnienia z tymi organami 

przekazania wniosku do Agencji w celu jego rozpatrzenia, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki przekazuje ten wniosek Agencji.] 

<5a. W przypadku nieuzgodnienia stanowiska, o którym mowa w ust. 5, w terminie 6 

miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez ostatni z właściwych organów 
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zainteresowanych państw członkowskich Unii Europejskiej lub w przypadku 

uzgodnienia z tymi organami przekazania wniosku do Agencji w celu jego 

rozpatrzenia, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje ten wniosek Agencji.> 

5b. Termin, o którym mowa w ust. 5a, może ulec przedłużeniu o 3 miesiące na wspólny 

wniosek właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, za zgodą Agencji. 

6. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje Komisji Europejskiej wniosek, o którym 

mowa w ust. 1, niezwłocznie po jego otrzymaniu. Po rozpatrzeniu tego wniosku Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki powiadamia Komisję Europejską o zajętym stanowisku; do 

powiadomienia dołącza informacje dotyczące: 

1)   powodów zwolnienia z obowiązków wymienionych w ust. 1 wraz z uzasadnieniem, 

łącznie z danymi finansowymi uzasadniającymi to zwolnienie albo powodów odmowy 

udzielenia zwolnienia; 

2)   analizy wpływu zwolnienia z obowiązków wymienionych w ust. 1 na 

konkurencyjność i sprawne funkcjonowanie rynku paliw gazowych; 

3)   okresu, na jaki udzielono zwolnienia z obowiązków wymienionych w ust. 1; 

4)   wielkości udziału zdolności infrastruktury objętej zwolnieniem z obowiązków 

wymienionych w ust. 1, w odniesieniu do całkowitej zdolności tej infrastruktury; 

5)   przebiegu i wyników uzgodnień z właściwymi organami zainteresowanych państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 

6)   wpływu nowej infrastruktury lub zmian w infrastrukturze, o której mowa w ust. 3, na 

dywersyfikację dostaw gazu. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Komisję Europejską poprawek do stanowiska, o którym 

mowa w ust. 6, lub wniosku o jego zmianę, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zajmuje 

stanowisko do poprawek lub wniosku Komisji Europejskiej, w terminie 28 dni od dnia 

otrzymania poprawek lub wniosku i uzgadnia stanowisko z Komisją Europejską. 

8. Uzgodnione z Komisją Europejską stanowisko do wniosku przedsiębiorstwa 

energetycznego lub decyzja Agencji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 5a, stanowią podstawę do wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki decyzji, o której mowa w ust. 1. 

9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, odrębnie dla 

każdej nowej infrastruktury lub infrastruktury, o której mowa w ust. 3; w decyzji określa 

się wielkość udziału zdolności przesyłowej infrastruktury objętej zwolnieniem z 
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obowiązków wymienionych w ust. 1 w odniesieniu do całkowitej zdolności przesyłowej 

tej infrastruktury, zakres zwolnienia, warunki, których spełnienie jest niezbędne do 

uzyskania zwolnienia oraz okres, na jaki udzielono zwolnienia. 

10. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki ogłasza niezwłocznie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

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 

ziemnego, a także w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a tam gdzie ma to 

zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi; 

5)    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; 
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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)   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 

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 
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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 

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; 
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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; 

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. 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. 
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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; 

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, w tym korzyściach z tytułu 

udostępnienia instalacji zarządzania popytem oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do 

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

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; 
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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. 

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. 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. W przypadku zakupu lub sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez 

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

danych osobowych. 

5b. Przez liczniki zdalnego odczytu rozumie się zespół urządzeń służących do pozyskiwania 

danych pomiarowych, umożliwiający dwustronną komunikację z systemem 

teleinformatycznym. 

6. 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 źródła energii 

oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa 

krajowego systemu elektroenergetycznego. 

6a. (uchylony). 

6b. 
(25)

 W przypadku powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego 

gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego lub operatora systemu 

połączonego gazowego, operator ten, w obszarze swojego działania, jest odpowiedzialny 

także za wydawanie warunków przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o 

przyłączenie do sieci. 

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 
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systemu elektroenergetycznego informacji o ilości energii elektrycznej zużywanej przez 

tych odbiorców, służącej do obliczenia tej opłaty. 

9. 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. 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. 

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

państw niebędących członkami Unii Europejskiej. 

12. 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. 

<13. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego 

gazowego może zawrzeć umowę dotyczącą eksploatacji gazociągu 

międzysystemowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11d lit. b, w zakresie, w jakim 

umowa ta jest zgodna z przepisami niniejszej ustawy i decyzjami Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki wydanymi w stosunku do tego operatora. 

14. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego 

gazowego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informację o zawarciu 

i każdorazowej zmianie umowy, o której mowa w ust. 13, oraz kopię tej umowy lub 

jej każdorazowej zmiany, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy lub 

dokonania jej zmiany.> 

Art. 15f. 

1. Minister właściwy do spraw energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki współpracują 

z organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu stworzenia w pełni 

konkurencyjnego rynku paliw gazowych i energii elektrycznej w Unii Europejskiej, w 

szczególności promują i ułatwiają współpracę operatorów systemów przesyłowych w 

zakresie połączeń transgranicznych. 

2. Minister właściwy do spraw energii współpracuje z organami innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania paliw 

gazowych i promowania solidarności regionalnej w zakresie zapewnienia tego 

bezpieczeństwa. Współpraca ta obejmuje w szczególności podejmowanie działań 
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mających na celu zapobieganie powstaniu zagrożenia bezpieczeństwa dostarczania paliw 

gazowych oraz współdziałanie w przypadku wystąpienia stanów kryzysowych, o których 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 994/2010 w sprawie 

środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy 

Rady 2004/67/WE. 

<3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawach dotyczących gazociągu 

międzysystemowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11d lit. b, w tym eksploatacji tego 

gazociągu, może współpracować z organami do spraw regulacji gospodarki paliwami 

i energią lub innymi właściwymi organami państwa innego niż państwo członkowskie 

Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których 

infrastruktura gazowa jest połączona tym gazociągiem z systemem przesyłowym, w 

celu zapewnienia spójnego stosowania prawa Unii Europejskiej i zapobieżenia 

zakłóceniom konkurencji na wewnętrznym rynku gazu ziemnego oraz negatywnemu 

wpływowi tego gazociągu na bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w Unii 

Europejskiej. 

4. Przed podjęciem współpracy, o której mowa w ust. 3, dotyczącej gazociągu 

międzysystemowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11d lit. b, który znajduje się na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki konsultuje się z organami regulacyjnymi tego państwa.> 

 

<Art. 15h. 

1. Minister właściwy do spraw energii przed rozpoczęciem negocjacji umowy 

międzynarodowej w sprawie eksploatacji gazociągu międzysystemowego, o którym 

mowa w art. 3 pkt 11d lit. b, w zakresie, w jakim umowa ta dotyczy rynku 

wewnętrznego gazu ziemnego Unii Europejskiej, powiadamia o tym pisemnie 

Komisję Europejską nie później niż pięć miesięcy przed planowanym rozpoczęciem 

negocjacji. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o celach i zakresie 

negocjacji oraz informacje niezbędne do oceny ich: 

1) zgodności z prawem Unii Europejskiej; 
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2) wpływu na: 

a) funkcjonowanie rynku wewnętrznego gazu ziemnego Unii Europejskiej, 

b) bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych w Rzeczypospolitej Polskiej i gazu 

ziemnego w Unii Europejskiej, 

c) konkurencję w Unii Europejskiej, w tym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Minister właściwy do spraw energii przekazuje Komisji Europejskiej: 

1) informacje o postępach i wynikach negocjacji, o których mowa w ust. 1 – na 

bieżąco; 

2) przyjęty tekst umowy, o której mowa w ust. 1 – przed jej podpisaniem; 

3) informacje o zawarciu, zmianie mocy obowiązującej i zmianie zakresu 

obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1 – niezwłocznie.> 

 

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. (uchylony). 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 

1)   udzielanie i cofanie koncesji; 

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

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

analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 

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

3)   ustalanie: 

a)  współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków 

wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, 

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

lit. a, 

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

dla przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, 

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

przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla 
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paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów 

odbiorców, 

e)   (uchylona), 

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)    (uchylony); 

4a)   kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 oraz w 

art. 49b ust. 1; 

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

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

publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej 

stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych 

adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami 

systemu; 

6a)   przyznawanie certyfikatu niezależności; 

6b)   kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora 

systemu przesyłowego gazowego obowiązków określonych w niniejszej ustawie oraz 

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

pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej a operatorem systemu przesyłowego 

gazowego oraz przepływu informacji między nimi; 

6c)   informowanie Komisji Europejskiej o wyznaczeniu operatorów systemów 

przesyłowych; 

6d)  
(47)

 wydawanie decyzji, o której mowa w art. 9h ust. 3e; 

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

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

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

9)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: 

a)  wyłaniania sprzedawców z urzędu, 

b)  budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć 

zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; 
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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 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; 

11c)  
(48)

 rozstrzyganie spraw w zakresie określonym w art. 8a; 



- 33 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

11d)   zatwierdzanie wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w art. 9ga ust. 1; 

11e)  
(49)

 rozstrzyganie spraw w zakresie określonym w art. 7 ust. 8 rozporządzenia 

2016/631, art. 6 ust. 8 rozporządzenia 2016/1388 oraz art. 5 ust. 8 rozporządzenia 

2016/1447; 

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. z 2019 r. poz. 298 i 326) w zakresie 

niezbędnym do właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie; 

14b)   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 <oraz w celu spójnego 

stosowania prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do gazociągów 

międzysystemowych>; 

14c)   zawieranie umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

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

zacieśniania współpracy w zakresie regulacji; 

14d)   zwracanie się do Agencji w sprawie zgodności decyzji wydanych przez inne organy 

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

rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 
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2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

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

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

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 

uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz informowanie Komisji 

Europejskiej o niezgodności tych decyzji; 

15)  ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 

przedsiębiorstw energetycznych; 

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

kształtowania taryf; 

17)  publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 

energii; 

18)   zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

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

a)   (uchylona), 

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)   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; 
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19)  
(50)

 (uchylony);  

19a)  przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 

11; 

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

sposób wiążący dla organu regulacyjnego w rozporządzeniu Parlamentu 

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

integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, zwanym dalej 

"rozporządzeniem 1227/2011", oraz współpraca z Agencją, organami regulacyjnymi 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

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

Gospodarczym, organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów 

oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w rozporządzeniu 1227/2011; 

20)  monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w 

zakresie: 

a)  zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z 

którymi istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

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

Gospodarczym, 

b)  mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu 

elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie 

gazowym i elektroenergetycznym, 

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

napraw tej sieci, 

d)  wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, 

korzystania z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z 

uwzględnieniem konieczności traktowania tych informacji jako poufnych ze 

względów handlowych, 
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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)   (uchylony); 

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; 

21d)   podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych 

interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 

domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji 

dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów 

między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii 
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elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach 

energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców 

dotyczące tych problemów; 

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

2a. 
(51)

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

raport przedstawiający i oceniający: 

1)   warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

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

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

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

określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa 

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

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

zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką 

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

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

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

spraw 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, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa. 

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, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

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 zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i 

zakłóceń na rynku naftowym. 
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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. Nieprzedstawienie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, 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. 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. Prezes URE współpracując z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

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

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

udostępniającego informacje. 

7. Prezes URE kontroluje zapewnienie równego i otwartego dostępu do sieci transportowej 

dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla oraz rozstrzyga spory w 

zakresie określonym w art. 11n ust. 7. 

Art. 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; 
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1a)   (uchylony); 

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

ust. 7 i 8, lub mimo wezwania przedkłada instrukcję niespełniającą wymagań 

określonych w ustawie; 

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

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

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

lit. f, ust. 9–9b i 14, art. 9d ust. 8, art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 21 i 22, 

lub nie przekazuje kopii umowy, o której mowa w art. 9c ust. 13, lub jej 

każdorazowej zmiany;> 

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 (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)   (uchylony); 

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)  
(81)

 nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4; 

1j)  
(82)

 przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, 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; 

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; 
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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)   (uchylony); 

12b)  
(83)

 nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 43d; 

12c)  
(84)

 przekazuje sprawozdanie, o którym 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; 

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; 
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17a)   nie informuje odbiorcy końcowego lub operatora systemu dystrybucyjnego lub 

operatora systemu przesyłowego w terminie określonym w art. 5 ust. 14 o 

konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

17b)   będąc operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego 

gazowego, nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej 

zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej zgodnie z art. 5aa ust. 6 lub 

umowy kompleksowej zgodnie z art. 5ab ust. 1; 

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

18a)   z nieuzasadnionych powodów, nie dokonuje w terminie określonym w art. 7 ust. 

8d
7
 pkt 2 przyłączenia mikroinstalacji; 

19)   nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu 

elektroenergetycznego lub gazowego, 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, 

metod, warunków, wymogów lub zasad przyjętych na podstawie 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 rozporządzeń 

wydanych na podstawie art. 6 lub art. 18 tego rozporządzenia, metod, warunków, 

wymogów lub zasad przyjętych na podstawie 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 lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego 

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

którym mowa w art. 9d ust. 4b; 

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

określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia 

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

ust. 4, zatwierdzonego przez Prezesa URE lub podejmuje działania niezgodne z 

postanowieniami tego programu; 

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

operatora wynikających z ustawy; 

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

paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem 

systemu połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyłania, 

dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 

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

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

na podstawie art. 9h ust. 9; 

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

przyznanie certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w 

decyzji, o której mowa w art. 9h
1 

ust. 12; 

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

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)   (uchylony); 

29)   (uchylony); 

30)   (uchylony); 

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

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

planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4; 

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

art. 49c ust. 1; 

33)   (uchylony); 
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34)   (uchylony); 

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

dwutlenku węgla; 

36)   z nieuzasadnionych powodów: 

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

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

c)  wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla; 

37)   będąc operatorem, o którym mowa w art. 11n, nie realizuje obowiązków operatora 

sieci transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy; 

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

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

informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości; 

40)   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)   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)   dokonuje sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez 

wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji 

danych podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje w formularzu 

rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe; 

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

1 lub w art. 23p ust. 1; 

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 

lub 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 lub 2d; 
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50)   nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 

5. 

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

państwa. 

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

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 

2c. (uchylony). 

2d. (uchylony). 

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

może być niższa niż 3000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia. 

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

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

2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 39-

43, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł. 

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; 

9)   pkt 49 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

10)   pkt 50 wynosi od 500 zł do 5000 zł. 

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2, 3a-12, 12b-27, 30a-32 i 34-38, 

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. 
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4. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego, z wyjątkiem ust. 4a. 

4a. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 2h pkt 10, jest płatna na konto Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

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. 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 1775/2005/WE z dnia 28 

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

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji  (Dz. U. z 2020 r. poz. 250) 

Art. 18. 

1. Wytwórca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, który zamierza przystąpić do aukcji, podlega 

procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej 

jednostce kogeneracji. 
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2. Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE na wniosek wytwórcy o 

dopuszczenie do udziału w aukcji. 

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji zawiera: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 

2)   planowaną lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji; 

3)   wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce 

kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej zgodnie z 

art. 16 ust. 4; 

4)   określenie wszystkich rodzajów paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii 

elektrycznej w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem największego udziału rodzaju 

paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 7; 

5)   określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w 

stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki 

kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3; 

6)   podpis wytwórcy, z załączeniem oryginału lub poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego umocowanie takiej osoby do działania 

w imieniu wytwórcy. 

4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji wytwórca dołącza oryginały lub 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: 

1)   dokumentu potwierdzającego: 

a)  wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo 

b)  zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, 

c)  wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej albo 

d)  zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej[;] 

<,> 

<e)  w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w 

art. 15 ust. 7 pkt 1 – wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji 

do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej – jeżeli zostały 

wydane albo 

f)  w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 

15 ust. 7 pkt 1 – zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci 
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przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej – jeżeli została 

zawarta;> 

2)   schematu jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej; 

3)   ostatecznego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej jednostki 

kogeneracji lub planowanej znacznej modernizacji jednostki kogeneracji, jeżeli jest 

ono wymagane zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane; 

4)   harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy nowej jednostki 

kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji; 

5)   opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę, o której mowa w art. 77 ust. 4, w 

okresie 6 miesięcy przed dniem jej złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej w 

planowanej lokalizacji, w odniesieniu do nowej jednostki kogeneracji lub znacznie 

zmodernizowanej jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, i opalanych 

paliwem stałym, spełnienie następujących warunków: 

a)  brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na 

techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, na podstawie 

przedstawionej odmowy przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub 

operatora sieci przesyłowej gazowej wydania warunków przyłączenia do sieci oraz 

b)  brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki 

wyłącznie biomasą, na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 

10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz 

c)  prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej 

zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym 

roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł 

zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów 

ciepłowniczych - możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę 

jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej 

od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 

lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz 

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

6)   dokumentu potwierdzającego przewidywaną wielkość jednostkowego wskaźnika 

emisji dwutlenku węgla, w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce 

kogeneracji. 
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5. Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 3, w dniu ich 

złożenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 

6. Do wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, którego jednostka 

kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się. 

7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera wszystkich wymaganych 

danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4, 

Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

 

Art. 44. 

1. Wytwórca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, który zamierza przystąpić do naboru, 

podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej 

w danej jednostce kogeneracji. 

2. Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE na wniosek o dopuszczenie do 

udziału w naborze. 

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w naborze zawiera: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 

2)   planowaną lokalizację jednostki kogeneracji oraz jej moc zainstalowaną elektryczną; 

3)   wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce 

kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej, zgodnie z 

art. 36 ust. 2; 

4)   określenie wszystkich rodzajów paliw zużywanych w jednostce kogeneracji; 

5)   określenie przewidywanej wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku 

węgla, jednak na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii w 

jednostce kogeneracji; 

6)   oświadczenie o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że wartość 

pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 

r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona 
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zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (...) złotych."; klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

7)   określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych w stosunku do wielkości 

kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3; 

8)   podpis wytwórcy. 

4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze wytwórca dołącza oryginały lub 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: 

1)   dokumentu potwierdzającego: 

a)  wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, albo 

b)  zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, 

c)  wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej, albo 

d)  zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej [;] 

<,> 

<e)  w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w 

art. 15 ust. 7 pkt 1 – wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji 

do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej – jeżeli zostały 

wydane albo 

f)  w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 

15 ust. 7 pkt 1 – zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci 

przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej – jeżeli została 

zawarta;> 

2)   schematu jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej; 

3)   ostatecznego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej jednostki 

kogeneracji lub planowanej znacznej modernizacji jednostki kogeneracji, jeżeli jest 

ono wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane; 

4)   harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy nowej jednostki 

kogeneracji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji; 

5)   opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę, o której mowa w art. 77 ust. 4, w 

okresie 6 miesięcy przed dniem jego złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej, w 
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planowanej lokalizacji w odniesieniu do jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1, i opalanej paliwem stałym, spełnienie następujących warunków: 

a)  brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na 

techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, 

udokumentowany przedstawioną odmową wydania warunków przyłączenia do 

sieci przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora przesyłowej 

gazowej oraz 

b)  brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki 

wyłącznie biomasą stwierdzony na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a 

ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 

oraz 

c)  prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej 

zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym 

roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł 

zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów 

ciepłowniczych, możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę 

jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej 

od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 

lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz 

wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy. 

5. Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 3, w dniu ich 

złożenia, nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 

6. Do wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, którego 

jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się. 

7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera wszystkich wymaganych 

danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4, 

Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 


