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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 8 lipca 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 447) 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694 i 1093) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  wytwarzania, transportowania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw 

albo 

b)  wprowadzania do obrotu paliw stałych; 

2)   inspektor - inspektora w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706); 

[3)   paliwa - paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne, gaz skroplony 

(LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lekki olej opałowy, 

ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej;] 

<3) paliwa – paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne, gaz skroplony 

(LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lekki olej 

opałowy, ciężki olej opałowy, olej do silników statków żeglugi śródlądowej oraz 

wodór;> 

4)    paliwa ciekłe: 

a)  benzyny silnikowe, które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% 

objętościowo innych biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-

butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 
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sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1233 i 1565), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach 

pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, 

b)  olej napędowy, który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0% 

objętościowo innych biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w 

pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, 

a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem 

samoczynnym; 

4a)   paliwa stałe: 

a)  węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, 

b)  produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla 

kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczone do spalania, 

c)  biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślinną z rolnictwa, 

d)  torf, 

e)  muły węglowe, flotokoncentraty, 

f)  węgiel brunatny, 

g)  dowolną mieszaninę paliw, o których mowa w lit. a-f, z dodatkiem lub bez dodatku 

innych substancji, zawierającą mniej niż 85% węgla kamiennego; 

4b)   paliwo stałe niesortowane - paliwo stałe, o którym mowa w pkt 4a lit. a i b oraz e-g, 

niepoddane procesowi wzbogacania lub mieszaninę węgla o zróżnicowanym uziarnieniu 

niespełniającą wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3a ust. 2; 

5)   biopaliwa ciekłe - biopaliwa ciekłe, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

6)    gaz skroplony (LPG) - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, głównie 

propanu C3 i butanu C4, stosowaną w silnikach przystosowanych do spalania tego paliwa, 

lub klasyfikowanych do kodów CN 2711 12 97, 2711 13 97 oraz 2711 19 00; 

7)   sprężony gaz ziemny (CNG) - mieszaninę sprężonych gazów węglowodorowych, głównie 

metanu C1, stosowaną w silnikach przystosowanych do spalania tego paliwa, oznaczony 

kodem CN 2711 21 00; 
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7a)  skroplony gaz ziemny (LNG) - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, 

głównie metanu C1, stosowaną w silnikach przystosowanych do spalania tego paliwa, 

oznaczony kodem CN 2711 11 00; 

[8)    lekki olej opałowy - olej napędowy stosowany do celów opałowych w instalacjach 

energetycznego spalania paliw oznaczony kodami CN ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 

2710 19 47, ex 2710 19 48, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17 oraz ex 2710 20 

19; 

9)    ciężki olej opałowy - olej stosowany do celów opałowych w instalacjach energetycznego 

spalania paliw, w tym w okresach eksploatacji instalacji odbiegających od normalnych, w 

szczególności w okresach rozruchu i wyłączania instalacji, klasyfikowany do kodów CN 

od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39;] 

<8) lekki olej opałowy – olej napędowy stosowany do celów opałowych w instalacjach 

energetycznego spalania paliw oznaczony kodami CN ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, 

ex 2710 19 47, ex 2710 19 48, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16 oraz ex 2710 20 19; 

9) ciężki olej opałowy – olej stosowany do celów opałowych w instalacjach 

energetycznego spalania paliw, w tym w okresach eksploatacji instalacji 

odbiegających od normalnych, w szczególności w okresach rozruchu i wyłączania 

instalacji, klasyfikowany do kodów CN od 2710 19 51 do 2710 19 67 i od 2710 20 32 

do 2710 20 38;> 

10)  olej do silników statków żeglugi śródlądowej - paliwo żeglugowe stosowane w statkach 

żeglugi śródlądowej; 

<10a) wodór – wodór przeznaczony do napędu pojazdu wykorzystującego energię 

elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych, 

oznaczony kodem CN 2804 10 00;> 

11)  pojazd - pojazd, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517); 

12)  ciągnik rolniczy - ciągnik rolniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym; 

13)  maszyna nieporuszająca się po drogach - każdą maszynę jezdną, przewoźne wyposażenie 

przemysłowe lub robocze albo inne urządzenie, które, aby przemieszczać się, wymaga 

odrębnego środka transportu; 
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[14)   wprowadzanie do obrotu - rozporządzenie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej paliwami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;] 

<14) wprowadzanie do obrotu – rozporządzenie paliwami na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw, poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;> 

14a)   wprowadzanie do obrotu paliw stałych - sprzedaż lub inną formę zbycia paliw stałych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 1 ust. 

2; 

15)  magazynowanie - działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu paliwa 

przeznaczonego do wprowadzania do obrotu; 

16)  gromadzenie - przechowywanie paliwa nieprzeznaczonego do wprowadzania do obrotu; 

17)  transportowanie - przewożenie paliwa przeznaczonego do magazynowania, 

wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacji zakładowej; 

18)  stacja paliwowa - zespół urządzeń służących do zaopatrywania przez przedsiębiorcę w 

paliwa w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających 

się po drogach, a także rekreacyjnych jednostek pływających; 

19)  stacja zakładowa - zespół urządzeń należących do przedsiębiorcy, służących do 

zaopatrywania w paliwa w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn 

nieporuszających się po drogach, rekreacyjnych jednostek pływających, a także 

wybranych flot, przez niego używanych; 

[20)   akredytowane laboratorium - laboratorium niezależne od przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 

wprowadzania do obrotu paliw albo wprowadzania do obrotu paliw stałych, które 

uzyskało akredytację, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544 oraz z 2020 r. poz. 

1086), do wykonywania badań jakości paliw lub paliw stałych; 

21)  próbka - paliwo pobrane do badań przez inspektora;] 

<20) akredytowane laboratorium – laboratorium niezależne od przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 

wprowadzania do obrotu paliw albo wprowadzania do obrotu paliw stałych, które 

uzyskało akredytację, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
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o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514 i 925), do 

wykonywania badań jakości paliw lub paliw stałych, przy czym wymóg niezależności 

nie dotyczy laboratorium wykonującego badania wodoru; 

21) próbka – paliwo, z wyłączeniem wodoru, pobrane do badań przez inspektora;> 

21a)   próbka paliwa stałego - paliwo stałe pobrane do badań; 

< 21b) próbka wodoru – paliwo w postaci wodoru pobrane do badań przez pracownika 

akredytowanego laboratorium;> 

22)  rolnik - rolnika, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych; 

23)  wybrana flota - grupę co najmniej 4 pojazdów, w tym ciągników rolniczych, lub maszyn 

nieporuszających się po drogach albo grupę lokomotyw lub statków żeglugi śródlądowej, 

wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego, będącą 

własnością lub użytkowaną przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

24)  wytwarzanie biopaliw ciekłych przez rolników na własny użytek - wytwarzanie biopaliw 

ciekłych przez rolników na własny użytek, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

25)   inne paliwa odnawialne - inne paliwa odnawialne w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

26)  statek żeglugi śródlądowej - statek, o którym mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863), jeżeli nie znajduje się na wodach 

morskich, z wyłączeniem rekreacyjnej jednostki pływającej; 

27)  rekreacyjna jednostka pływająca - jednostkę pływającą każdego typu przeznaczoną do 

celów sportowych i rekreacyjnych, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, mierzonej w 

sposób określony w mających do niej zastosowanie normach zharmonizowanych, 

niezależnie od rodzaju jej napędu, jeżeli nie znajduje się na wodach morskich; 

[28)  Narodowy Cel Redukcyjny - minimalną wartość ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), 

sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do 

silników statków żeglugi śródlądowej stosowanych w transporcie oraz energii elektrycznej 

stosowanej w pojazdach samochodowych, w przeliczeniu na jednostkę energii;] 

<28) Narodowy Cel Redukcyjny – minimalną wartość ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego 
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(LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), oleju 

do silników statków żeglugi śródlądowej lub wodoru stosowanych w transporcie oraz 

energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w przeliczeniu na 

jednostkę energii;> 

29)   podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny: 

a)  [każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych, 

biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), 

skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 

który:] 

< każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw 

ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), oleju do silników statków 

żeglugi śródlądowej lub wodoru, który:> 

[–  rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej lub] 

<– rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się 

tych paliw lub > 

–  zużywa je na potrzeby własne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem 

przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w 

standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747), 

< aa) przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do 

obrotu sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), na 

stacji paliwowej lub stacji zakładowej,> 

b)  przedsiębiorstwo energetyczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565), wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną stosowaną w pojazdach 

samochodowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 
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ruchu drogowym, po poinformowaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyjęciu 

obowiązku, o którym mowa w [art. 30b ust. 1]  < art. 30b ust. 1 i 2>, 

c)  każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego benzyn lotniczych 

oraz paliw typu benzyny lub nafty do silników odrzutowych stosowanych w statkach w 

powietrznym ruchu lotniczym, po poinformowaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

o przyjęciu obowiązku, o którym mowa w [art. 30b ust. 1]  < art. 30b ust. 1 i 2>, który: 

[–  rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej lub] 

<– rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się 

tych paliw lub > 

–  zużywa je na potrzeby własne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem 

przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w 

standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym; 

30)  import - import w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; 

30a)   eksport - eksport w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 30; 

30b)   dostawa wewnątrzwspólnotowa - dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu 

ustawy, o której mowa w pkt 30; 

31)  nabycie wewnątrzwspólnotowe - nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu ustawy, o 

której mowa w pkt 30; 

32)  cykl życia paliw lub energii - okres obejmujący etapy niezbędne do wytworzenia danego 

paliwa lub energii elektrycznej, uwzględniający w szczególności uprawę lub wydobycie 

surowców, transport, wytwarzanie, przetwarzanie, aż do zużycia tego paliwa w 

transporcie lub energii elektrycznej w pojazdach samochodowych; 

33)  gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, podtlenek azotu oraz metan; 

34)  emisja gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw - wprowadzenie do powietrza gazów 

cieplarnianych, wynikające z cyklu życia paliw, niezależnie od źródła pochodzenia tej 

emisji; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a33u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174&full=1
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35)  emisja gazów cieplarnianych w cyklu życia energii - wprowadzenie do powietrza gazów 

cieplarnianych, wynikające z cyklu życia energii, niezależnie od źródła pochodzenia tej 

emisji; 

36)  emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii - iloraz całkowitej masy 

emisji gazów cieplarnianych wprowadzonych do powietrza w cyklu życia paliw lub 

energii, przeliczonej na dwutlenek węgla, oraz całkowitej wartości opałowej paliwa lub 

wartości energetycznej dostarczonej energii, wyrażony jako gCO2eq/MJ; 

37)  dodatki metaliczne - dodatki do paliw ciekłych produkowane na bazie manganu, w tym 

trikarbonylek (metylocyklopentadieno) manganowy; 

38)  dystrybutor - odmierzacz paliw będący instalacją pomiarową, przeznaczony do 

tankowania paliw na stacjach paliwowych i zakładowych. 

2. Przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, rozumie się także prowadzącego 

stację zakładową w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wymienionej w ust. 1 

pkt 1, a także innej działalności. 

Art. 3. 

1. Paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w 

stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe, określone dla danego 

paliwa ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową 

pracę silników zamontowanych w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach 

nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających. 

2. Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w 

drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla: 

1)   paliw ciekłych, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych, określone w 

odpowiednich normach w tym zakresie; 

2)   biopaliw ciekłych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym zakresie wynikający 

z badań tych paliw, a także doświadczeń w stosowaniu biopaliw ciekłych; 

3)   gazu skroplonego (LPG), biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych, 

określone w odpowiednich normach w tym zakresie; 

4)   sprężonego gazu ziemnego (CNG), biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych, 

określone w odpowiednich normach w tym zakresie; 

5)    skroplonego gazu ziemnego (LNG), biorąc pod uwagę wartości parametrów 

jakościowych określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy 

technicznej wynikający z badań tego paliwa lub doświadczenie w jego stosowaniu; 
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6)    innych paliw odnawialnych, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych 

określone w odpowiednich normach w tym zakresie, stan wiedzy technicznej w tym 

zakresie wynikający z badań tych paliw lub doświadczenie w ich stosowaniu[.]  <;> 

<7) wodoru, biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych określone w 

odpowiednich normach w tym zakresie.> 

3. Paliwa wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych 

państwach, które spełniają wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej w tym 

zakresie, mogą być transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz 

gromadzone na stacjach zakładowych, o ile paliwa te spełniają normy techniczne Unii 

Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, środowiska lub 

interesów konsumentów. 

4. Dozwolone jest wytwarzanie paliw niespełniających wymagań jakościowych, określonych 

dla danego paliwa, pod warunkiem, że paliwa te przeznaczone są na eksport lub dostawę 

wewnątrzwspólnotową oraz spełniają wymagania jakościowe obowiązujące w państwie, 

do którego są eksportowane lub dostarczane wewnątrzwspólnotowo. 

 

Art. 7. 

1. Zabrania się transportowania, magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia 

w stacjach zakładowych: 

1)   paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lub art. 6 ust. 3; 

2)   biopaliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 albo art. 4 ust. 2 albo art. 6 ust. 3; 

3)   innych paliw odnawialnych niespełniających wymagań jakościowych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6. 

2. Zabrania się transportowania, magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia 

w stacjach zakładowych gazu skroplonego (LPG), jeżeli nie spełnia wymagań 

jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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3. Zabrania się wprowadzania do obrotu sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz jego 

używania w stacjach zakładowych, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4. 

4. Zabrania się transportowania, magazynowania oraz wprowadzania do obrotu lekkiego oleju 

opałowego, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 2. 

5. Zabrania się stosowania: 

1)   ciężkiego oleju opałowego w instalacjach energetycznego spalania paliw, 

2)   oleju do silników w statkach żeglugi śródlądowej 

- jeżeli nie spełniają one wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 2. 

6. Zabrania się wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych, o wymaganiach jakościowych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2. Biopaliwa te mogą być 

dostarczane wyłącznie do wybranych flot. 

7. Zabrania się wprowadzania do obrotu skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz jego 

używania w stacjach zakładowych, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5. 

7a. Zabrania się wprowadzania do obrotu paliw stałych: 

1)   o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. e i g; 

2)   o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. f; 

3)   niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3a ust. 2; 

4)   niesortowanych; 

5)   dla których nie wystawiono wymaganego świadectwa jakości. 

8. Zabrania się obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu paliw stałych, z 

przeznaczeniem, o którym mowa w art. 1 ust. 2: 

1)   wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. e i g, 

2)   o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. f; 

3)   niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3a ust. 2, 

4)   niesortowanych 
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- przywiezionych z terytorium państwa trzeciego w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 

marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382) na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

9. Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu paliwa stałego należy 

dołączyć oświadczenie o przeznaczeniu tego paliwa. 

<10. Zabrania się transportowania, magazynowania, wprowadzania do obrotu wodoru 

oraz jego gromadzenia w stacjach zakładowych, jeżeli nie spełnia wymagań 

jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7.> 

 

Art. 9b. 

1. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu 

na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających od 5,0% do 10,0% 

objętościowo bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego 

lub eteru etylo-tert-amylowego są obowiązani także wprowadzać do obrotu na tych 

stacjach benzyny silnikowe o zawartości: 

1)   tlenu - wynoszącej do 2,7% masy; 

2)   bioetanolu - wynoszącej do 5,0% objętościowo, lub eteru etylo-tert-butylowego lub eteru 

etylo-tert-amylowego - wynoszącej do 15,0% objętościowo. 

[2. Dystrybutory używane na stacjach paliwowych do benzyn silnikowych zawierających od 

5,0% do 10,0% objętościowo bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-

tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego należy oznakować: 

1)   w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju paliwa ciekłego i maksymalnych udziałów 

objętościowych tego biokomponentu zawartego w paliwie, wyrażonych w procentach; 

2)   umieszczając na nich informacje dotyczące konieczności upewnienia się przez 

konsumenta, czy paliwa te mogą być stosowane w używanym przez niego silniku. 

3. Wymóg oznakowania dystrybutorów, o którym mowa w ust. 2, dotyczy także dystrybutorów 

używanych na stacjach zakładowych. 

4. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach, o których mowa w ust. 2 i 3, 

uwzględniając konieczność rozróżnienia rodzajów paliw oraz interes konsumentów.] 

 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2392548:part=a4p2&full=1
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Art. 9d. 

1. Kontrolę wykonania obowiązków, o których mowa w art. 6b ust. 2, art. 6c, [art. 9b ust. 1-

3] <art. 9b ust.1>, art. 9c oraz art. 9ca ust. 1-3, przeprowadza Inspekcja Handlowa. 

2. Do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, oraz do postępowania 

pokontrolnego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej. 

Art. 10. 

W działalności badawczej prowadzonej przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), dopuszcza się stosowanie: 

[1)   biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych niespełniających wymagań 

jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 i 6 oraz 

art. 4 ust. 2;] 

<1) biopaliw ciekłych oraz innych paliw odnawialnych, a także wodoru, niespełniających 

wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 

2 pkt 2, 6 i 7 oraz art. 4 ust. 2;> 

2)   paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3a ust. 2. 

 

Art. 11. 

1. Tworzy się System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, zwany dalej 

"Systemem", którego celem jest przeciwdziałanie transportowaniu, magazynowaniu, 

wprowadzaniu do obrotu paliw oraz paliw stałych, a także gromadzeniu paliw w stacjach 

zakładowych, niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach 

wydanych odpowiednio na podstawie art. 3 ust. 2 albo art. 3a ust. 2 albo art. 4 ust. 2 albo 

art. 5 ust. 2 albo art. 6 ust. 3. 

2. Do zadań Systemu należy kontrolowanie jakości: 

1)   paliw u przedsiębiorców, 

1a)  paliw stałych u przedsiębiorców, 

2)   biopaliw ciekłych u właścicieli lub użytkowników wybranej floty, 

3)   biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających je na własny użytek 

- a także rejestrowanie i przetwarzanie informacji w tym zakresie. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2405926&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2466333:part=a7u1p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2466333:part=a7u1p2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2466333:part=a7u1p4&full=1
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[3. Kontrola u przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania paliw polega na kontroli paliw, magazynowanych w celu wprowadzania ich 

do obrotu.] 

<3. Kontrola u przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania paliw, z wyłączeniem wodoru, polega na kontroli paliw, 

magazynowanych w celu wprowadzania ich do obrotu.> 

4. Zadania realizowane w ramach Systemu finansowane są z budżetu państwa. 

5. Monitorowanie i kontrolowanie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym i oleju do 

silników statków żeglugi śródlądowej, rejestrowanie i przetwarzanie informacji w tym 

zakresie określają przepisy odrębne. 

Art. 12. 

1. Systemem zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej 

"Zarządzającym". 

2. Do zadań Zarządzającego należy: 

1)   prowadzenie wykazów: 

a)  przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 

transportowania oraz magazynowania paliw, 

b)  stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, 

c)  hurtowni paliw, 

d)   przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do 

obrotu paliw stałych 

- sporządzanych w szczególności na podstawie danych z kontroli przeprowadzanych przez 

Inspekcję Handlową; 

2)   prowadzenie wykazu właścicieli i użytkowników wybranych flot; 

3)    prowadzenie wykazu rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, na 

podstawie danych udostępnianych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 

4)   nadawanie numerów identyfikacyjnych przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw, przedsiębiorcom wykonującym działalność 

gospodarczą w zakresie magazynowania paliw, stacjom paliwowym, stacjom 

zakładowym, hurtowniom paliw oraz rolnikom wytwarzającym biopaliwa ciekłe na 

własny użytek, na potrzeby Systemu; 

5)   prowadzenie wykazu akredytowanych laboratoriów sporządzanego na podstawie danych 

udostępnianych przez Polskie Centrum Akredytacji; 
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6)   określanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, w których 

dokonywana będzie kontrola, do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z jej podziałem określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 30 pkt 2 lit. c; 

[7)    określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania paliw, magazynowania paliw oraz wprowadzania do obrotu paliw 

stałych, u których dokonywana będzie kontrola jakości paliw lub paliw stałych; 

8)   określanie minimalnej liczby hurtowni paliw, w których dokonywana będzie kontrola 

jakości paliw;] 

<7) określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania i magazynowania paliw, z wyłączeniem 

wodoru, oraz wprowadzania do obrotu paliw stałych, u których będzie dokonywana 

kontrola jakości paliw lub paliw stałych; 

8) określanie minimalnej liczby hurtowni paliw, z wyłączeniem hurtowni wodoru, w 

których będzie dokonywana kontrola jakości paliw;> 

9)  określanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, w których 

dokonywana będzie kontrola jakości gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego 

(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG); 

10)  określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w 

zakresie wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opałowego, u których dokonywana 

będzie kontrola jakości tego oleju; 

11)  sporządzanie planu kontroli jakości: 

a)  paliw, 

b)  paliw stałych; 

12)   ustalanie sposobu oznaczania próbki, próbki paliwa stałego i kopii świadectwa jakości w 

celu uniemożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy, stacji paliwowej, stacji zakładowej, 

hurtowni paliw lub rolnika wytwarzającego biopaliwa ciekłe na własny użytek podczas 

przeprowadzanych badań; 

13)  opracowywanie rocznych raportów, o których mowa w art. 29 ust. 1, 2 i 5; 

14)  gromadzenie i przetwarzanie, na potrzeby Systemu, danych statystycznych dotyczących 

jakości: 

a)  paliw, 

b)  paliw stałych. 
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2a. Przy sporządzaniu wykazów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Zarządzający może wziąć 

pod uwagę dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Regulacji 

Energetyki, Państwową Straż Pożarną oraz Urząd Dozoru Technicznego. 

3. Zarządzający realizuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej. 

4. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, prowadzone są w systemie informatycznym i 

udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

5. (uchylony). 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12, podlegają ochronie na zasadach i w 

trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

 

<Art. 13a. 

1. Kontrolę jakości wodoru u przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących, 

wprowadzających do obrotu, gromadzących w stacjach zakładowych wodór, a także 

prowadzących hurtownie wodoru, przeprowadza się raz na kwartał roku 

kalendarzowego. 

2. W przypadku uzyskania informacji o niewłaściwej jakości wodoru lub zaistnienia 

okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości wodoru 

Zarządzający może wyznaczyć do kontroli przedsiębiorców wytwarzających, 

magazynujących, wprowadzających do obrotu, gromadzących w stacjach 

zakładowych wodór, a także prowadzących hurtownie wodoru, poza częstotliwością 

określoną w ust. 1.> 

Art. 16. 

1. Kontrolę jakości paliw lub paliw stałych u przedsiębiorców oraz biopaliw ciekłych u 

rolników wytwarzających je na własny użytek, a także kontrolę wykonania obowiązków, 

o których mowa w art. 6b ust. 2, art. 6c, [art. 9b ust. 1-3] <art. 9b ust.1>, art. 9c oraz art. 

9ca ust. 1-3, przeprowadza inspektor po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wydanego przez wojewódzkiego inspektora 

Inspekcji Handlowej. 

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

1)   podstawę prawną do wykonywania kontroli; 

2)   oznaczenie organu kontroli; 

3)   datę i miejsce jego wystawienia; 
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4)   imię i nazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej; 

5)    (uchylony); 

6)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7)   datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 

8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

2a. Przepis art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie ma 

zastosowania do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, inspektor podejmuje u przedsiębiorcy wskazanego przez 

Zarządzającego. 

4. Inspektor jest uprawniony do pobrania próbek ze zbiornika, opakowania jednostkowego lub 

z urządzenia służącego do dystrybucji paliwa. 

4a. Próbki paliw stałych pobiera się z przenośników taśmowych, podnośników kubełkowych, 

wagonów kolejowych, samochodów lub z pryzmy uzyskanej po wyładowaniu tego paliwa 

z wagonów, samochodów, statków albo z barek lub ze zwałów albo z opakowań 

jednostkowych. 

<4b. Inspektor, w przypadku przedsiębiorców wytwarzających wodór, jest uprawniony 

do kontroli dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez wodór wymagań 

jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 

oraz do kontroli dokumentacji potwierdzającej pobranie i zbadanie próbki wodoru 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25c i art. 25d. 

4c. Inspektor, w przypadku kontroli przedsiębiorców transportujących, 

magazynujących, wprowadzających do obrotu oraz gromadzących w stacjach 

zakładowych wodór, a także przedsiębiorców prowadzących hurtownie wodoru, jest 

uprawniony do kontroli certyfikatu jakości wodoru lub jego kopii, o których mowa 

w art. 25a ust. 5–8.> 

5. Inspektor może w toku kontroli żądać udostępnienia dokumentów dotyczących 

pochodzenia i jakości badanego paliwa lub paliwa stałego. 

5a. Inspektor w toku kontroli żąda okazania: 

1)   koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne, w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub 

dystrybucji oraz obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2450184:part=a49u7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2478335:part=a32u1p1&full=1
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jeżeli taka koncesja jest wymagana ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 

kontrolowanego przedsiębiorcę; 

2)   decyzji o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy, o której mowa w 

pkt 1, jeżeli jest ona wymagana ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 

kontrolowanego przedsiębiorcę; 

3)    kopii dokumentów określonych w art. 6b ust. 1 i 2. 

6. W przypadku gdy w trakcie kontroli przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania paliw stwierdzi, że dane paliwo jest przeznaczone na eksport lub 

dostawę wewnątrzwspólnotową, kontrola polega na żądaniu przedłożenia przez 

przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających przeznaczenie tego paliwa. 

 

<Art. 17a. 

W toku kontroli inspektor dokonuje kontroli dokumentacji, o której mowa w art. 25a 

ust. 4, albo certyfikatu jakości wodoru lub jego kopii, w celu stwierdzenia, czy wodór 

spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 

oraz, w przypadku badania, o którym mowa w art. 25a ust. 3, czy próbkę wodoru 

pobrano i zbadano zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25c i art. 25d.> 

 

Art. 23. 

[1. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, niewłaściwej jakości paliwa Zarządzający 

niezwłocznie wyznacza, z zastrzeżeniem ust. 2, przedsiębiorcę, który dostarczył paliwo do 

przedsiębiorcy, u którego stwierdzono paliwo niewłaściwej jakości, w celu 

przeprowadzenia kontroli.] 

<1. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, niewłaściwej jakości paliwa, z 

wyłączeniem wodoru, Zarządzający niezwłocznie wyznacza, z uwzględnieniem ust. 2, 

przedsiębiorcę, który dostarczył paliwo do przedsiębiorcy, u którego stwierdzono 

paliwo niewłaściwej jakości, w celu przeprowadzenia kontroli.> 

2. W przypadku braku stacjonarnego zbiornika paliwa u przedsiębiorcy będącego 

bezpośrednim dostawcą paliwa do przedsiębiorcy, u którego stwierdzono paliwo 

niespełniające wymagań jakościowych określonych w ustawie, inspektor podejmuje 

czynności kontrolne w celu ustalenia innego przedsiębiorcy, od którego pochodzi 

zakwestionowane paliwo, a posiadającego stacjonarny zbiornik. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2478335:part=a32(a)u1&full=1
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3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, 

obecności substancji, o których mowa w art. 10a, w olejach napędowych, o których mowa 

w tym przepisie. 

Art. 24. 

1. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych 

określonych w ustawie, lub w olejach napędowych, o których mowa w art. 10a, 

stwierdzono obecność substancji, o których mowa w tym przepisie, [Zarządzający]  

<wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej>, w drodze decyzji, nakłada na 

kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów 

przeprowadzonych badań próbki przeznaczonej do badań, o której mowa w art. 22 ust. 2. 

1a. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo stałe nie spełnia wymagań 

jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 lub 

wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne z parametrami wskazanymi w 

świadectwie jakości, [Zarządzający] <wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej>, w 

drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej 

równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki paliwa stałego przeznaczonej do 

badań i badań próbki kontrolnej oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich 

pobrania. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 5, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej 

pobiera od kontrolowanego zaliczkę w wysokości kosztów badania próbki kontrolnej po 

uprzednim wezwaniu go do złożenia tej zaliczki. 

3. Jeżeli badanie próbki kontrolnej nie wykaże naruszenia wymagań jakościowych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 albo art. 4 ust. 2, albo art. 5 

ust. 2, albo art. 6 ust. 3, uznaje się, że badane paliwo spełnia te wymagania. W takim 

przypadku zwraca się kontrolowanemu zaliczkę, o której mowa w ust. 2. 

3a. 
(5)

 W przypadku olejów napędowych, o których mowa w art. 10a, przepis ust. 3 stosuje 

się, jeżeli badanie próbki kontrolnej nie wykaże obecności substancji, o których mowa w 

art. 10a. 

4. [Zarządzający] <Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej>ustala wysokość 

należności pieniężnej, o której mowa w ust. 1, na podstawie faktury wystawionej przez 

kierownika akredytowanego laboratorium, w którym wykonano badania próbki, a w 

przypadku gdy badania próbki wykonano w laboratorium prowadzonym przez Inspekcję 

Handlową - na podstawie ustaleń kierownika tego laboratorium. 
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4a. [Zarządzający] <Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej>ustala wysokość 

należności pieniężnej, o której mowa w ust. 1a, na podstawie faktury wystawionej przez 

kierownika akredytowanego laboratorium lub innego akredytowanego podmiotu, który 

dokonał pobrania próbek paliwa stałego, oraz faktury wystawionej przez kierownika 

akredytowanego laboratorium, które wykonało badania próbki paliwa stałego i próbki 

kontrolnej paliwa stałego. 

5. Kontrolowany jest obowiązany uiścić należność pieniężną, o której mowa w ust. 1 i 1a, na 

rachunek [Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów]  < właściwego wojewódzkiego 

inspektoratu Inspekcji Handlowej>. 

6. Wpływy z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

7. Należności, o których mowa w ust. 1 i 1a, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

<Art. 25a. 

1. Przedsiębiorca wytwarzający wodór bada jakość wytwarzanego wodoru w trakcie 

procesu jego wytwarzania. 

2. Przedsiębiorca wytwarzający wodór bada jakość wodoru pod kątem spełnienia 

wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 

2 pkt 7, w sposób przepływowy co najmniej raz dziennie. 

3. Przedsiębiorca wytwarzający wodór bada jakość wodoru pod kątem spełnienia 

wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 

2 pkt 7, co najmniej raz w miesiącu w akredytowanym laboratorium.  

4. Przedsiębiorca wytwarzający wodór jest obowiązany posiadać dokumentację z badań, 

o których mowa w ust. 2 i 3, zawierającą co najmniej informacje na temat terminu 

przeprowadzenia badania oraz wartości badanych parametrów. Dokumentacja z 

badania, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że próbkę wodoru pobrano zgodnie z 

wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25c 

i akredytowane laboratorium zbadało taką próbkę zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25d. 

5. Przedsiębiorca wytwarzający wodór wystawia certyfikat jakości wodoru w oparciu o 

dokumenty z badań, o których mowa w ust. 2 i 3, które przeprowadzono w okresie, w 

którym został wytworzony wodór podlegający rozporządzeniu przez dokonanie 
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jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się 

tego paliwa. 

6. Certyfikat jakości wodoru przedsiębiorca wytwarzający wodór wystawia przed 

wydaniem wodoru podlegającego rozporządzeniu przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tego paliwa. 

7. Certyfikat jakości wodoru zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego certyfikat jakości wodoru, jego siedziby i 

adresu; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego certyfikat 

jakości wodoru oraz numer identyfikacyjny tego przedsiębiorcy w odpowiednim 

rejestrze państwa obcego, jeżeli został nadany; 

3) indywidualny numer certyfikatu jakości wodoru; 

4) określenie ilości wodoru objętego certyfikatem jakości wodoru, podanej w 

kilogramach [kg]; 

5) wskazanie okresu, w którym wytworzono wodór objęty certyfikatem jakości 

wodoru; 

6) nazwę akredytowanego laboratorium, które przeprowadziło badanie, o którym 

mowa w ust. 3; 

7) oświadczenie przedsiębiorcy wystawiającego certyfikat jakości wodoru o 

następującej treści: 

„Oświadczam, że wodór, dla którego jest wystawiany ten certyfikat, spełnia wymagania 

jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

oraz że próbkę wodoru pobrano i zbadano zgodnie z wymaganiami określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie art. 25c i art. 25d tej ustawy.”; 

8) oznaczenie miejsca i datę wystawienia certyfikatu jakości wodoru; 

9) podpis przedsiębiorcy wystawiającego certyfikat jakości wodoru albo osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania. 

8. W przypadku rozporządzenia wodorem objętym certyfikatem jakości wodoru na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tego paliwa należy 

łącznie z tym wodorem przekazać przedsiębiorcy, który transportuje, magazynuje, 

wprowadza do obrotu lub gromadzi w stacjach zakładowych wodór lub prowadzi 
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hurtownię wodoru, oryginał lub kopię tego certyfikatu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez przedsiębiorcę, który rozporządził tym wodorem. Jeżeli 

rozporządzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wodoru objętego 

certyfikatem jakości wodoru w ilości mniejszej niż określona w tym certyfikacie lub 

jego kopii, należy ten certyfikat lub kopię opatrzyć adnotacją określającą w 

szczególności ilość wodoru, która została rozporządzona danemu przedsiębiorcy. 

 

Art. 25b. 

1. Na potrzeby badania, o którym mowa w art. 25a ust. 3, próbkę wodoru pobiera, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25c, 

pracownik akredytowanego laboratorium, w którym będzie ona badana. 

2. Pracownik akredytowanego laboratorium przekazuje niezwłocznie próbkę wodoru do 

akredytowanego laboratorium w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości 

wodoru i jego cech charakterystycznych. 

3. Po pobraniu próbki wodoru przedsiębiorca wytwarzający wodór sporządza protokół 

pobrania próbki wodoru. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy wytwarzającego wodór, jego siedziby i adresu; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wytwarzającego wodór oraz 

numer identyfikacyjny tego przedsiębiorcy w odpowiednich rejestrach państwa 

obcego, jeżeli został nadany; 

3) numer protokołu; 

4) datę pobrania próbki wodoru; 

5) określenie miejsca pobrania próbki wodoru; 

6) opis sposobu, w jaki pobrano próbkę wodoru; 

7) określenie rodzaju badanego wodoru oraz ilości pobranego wodoru; 

8) imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika akredytowanego laboratorium 

pobierającego próbkę wodoru; 

9) podpisy: 

a) przedsiębiorcy wytwarzającego wodór albo jego przedstawiciela, 

b) pracownika akredytowanego laboratorium pobierającego próbkę wodoru. 
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5. Protokół, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których 

jeden pozostaje u przedsiębiorcy wytwarzającego wodór albo u jego przedstawiciela, 

a drugi egzemplarz dołącza się podczas kontroli Inspekcji Handlowej do akt sprawy. 

6. Badanie próbki wodoru przeprowadza akredytowane laboratorium zgodnie z 

wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25d. 

 

Art. 25c. 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania 

próbki wodoru przez akredytowane laboratorium, biorąc pod uwagę stan wiedzy 

technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w 

stosowaniu tego paliwa. 

Art. 25d. 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody badania 

jakości wodoru przez akredytowane laboratorium, biorąc pod uwagę stan wiedzy 

technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w 

stosowaniu tego paliwa.> 

<Art. 27b. 

1. Przedsiębiorca wytwarzający, transportujący, magazynujący, wprowadzający do 

obrotu lub gromadzący w stacji zakładowej wodór, a także przedsiębiorca 

prowadzący hurtownię wodoru, przekazują ministrowi właściwemu do spraw energii 

informację na temat prowadzonej w tym zakresie działalności w terminie 14 dni od 

dnia jej faktycznego rozpoczęcia. 

2. W przypadku zmiany rodzaju wykonywanej działalności przedsiębiorca, o którym 

mowa w ust. 1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii zaktualizowaną 

informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia faktycznego 

dokonania zmiany. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy, który składa informację, jego siedziby i adresu; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego informację oraz 

numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w 

odpowiednim rejestrze państwa obcego; 

3) wskazanie rodzaju i miejsca wykonywania działalności; 
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4) datę i podpis przedsiębiorcy albo osoby uprawnionej do jego reprezentowania.> 

 

Art. 29. 

1. Zarządzający na podstawie rocznych raportów, o których mowa w art. 28, sporządza 

roczny zbiorczy raport dotyczący jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw 

odnawialnych oraz gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) [i 

skroplonego gazu ziemnego (LNG)]  <, skroplonego gazu ziemnego (LNG) i wodoru >. 

2. Zarządzający sporządza roczny zbiorczy raport dotyczący zawartości siarki w 

następujących paliwach: 

1)  lekkim oleju opałowym, na podstawie rocznych raportów, o których mowa w art. 28; 

2)   ciężkim oleju opałowym, na podstawie rocznego raportu sporządzonego przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska, przekazywanego do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku; 

3)   oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, na podstawie rocznego raportu 

sporządzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przekazywanego do 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie do dnia 30 kwietnia 

każdego roku; 

4)   paliwie żeglugowym, stosowanym w statkach morskich, na podstawie rocznych raportów 

sporządzonych przez właściwych terytorialnie Dyrektorów Urzędów Morskich, 

przekazywanych do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

3. Zarządzający przedstawia Radzie Ministrów zbiorczy raport, o którym mowa w ust. 1, 

corocznie do dnia 31 lipca następnego roku. 

4. Zarządzający dostarcza corocznie Komisji Europejskiej roczny zbiorczy raport, o którym 

mowa w ust. 2, do dnia 30 czerwca następnego roku. 

5. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zarządzający sporządza corocznie 

dla Komisji Europejskiej zbiorczy raport dotyczący jakości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych i przekazuje go do dnia 31 

sierpnia następnego roku. 

Art. 30b. 

[1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny jest obowiązany, z uwzględnieniem art. 

30e, do zapewniania w roku kalendarzowym minimalnej wartości ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego 
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(LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do 

silników statków żeglugi śródlądowej, stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na 

jednostkę energii rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej, lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne, oraz energii 

elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, sprzedawanej odbiorcy 

końcowemu lub zużywanej przez ten podmiot na potrzeby własne, wynoszącej 6%. 

2. Wartość ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie wskaźników emisji 

gazów cieplarnianych dla poszczególnych paliw lub energii i wartości energetycznych 

tych paliw lub energii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 30h, w 

stosunku do emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii z 2010 r.] 

<1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny jest obowiązany, z uwzględnieniem 

art. 30e, zapewnić w danym roku kalendarzowym minimalną wartość ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu 

skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego 

(LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej lub wodoru, stosowanych w 

transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii rozporządzanych przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się 

tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zużywanych przez ten 

podmiot na potrzeby własne, oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach 

samochodowych, sprzedawanej odbiorcy końcowemu lub zużywanej przez ten 

podmiot na potrzeby własne. 

2. Wartość ograniczenia, o którym mowa w ust. 1: 

1) wynosi 6%; 

2) oblicza się na podstawie wskaźników emisji gazów cieplarnianych dla 

poszczególnych paliw lub energii i wartości energetycznych tych paliw lub energii, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 30h i art. 30ha, w stosunku do 

emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii z 2010 r.> 

3. W przypadku benzyn lotniczych oraz paliw typu benzyny lub nafty do silników 

odrzutowych stosowanych w statkach w powietrznym ruchu lotniczym do realizacji 

Narodowego Celu Redukcyjnego zalicza się wyłącznie biokomponenty zastosowane w 

tych paliwach. 
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Art. 30d. 

1. Podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny mogą wspólnie realizować obowiązek, o 

którym mowa w [art. 30b ust. 1]  < art. 30b ust. 1 i 2>. 

[2. Podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny informują Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki o wspólnej realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1, w terminie 

do dnia 31 marca każdego roku. 

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy wskazać: 

1)    nazwę i adresy siedzib podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz ich adresy do doręczeń, 

w przypadku gdy są inne niż adresy ich siedzib, z uwzględnieniem art. 30c; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz numer 

identyfikacyjny podmiotów w odpowiednich rejestrach państwa obcego, jeżeli został 

nadany; 

3)   rodzaj oraz zakres wykonywanej działalności gospodarczej przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1; 

4)   podmiot obowiązany do złożenia sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 30i ust. 

1. 

4. Do informacji, o której mowa w ust. 2, każdy z podmiotów dołącza oświadczenie 

zawierające oznaczenie miejsca i datę złożenia oraz podpis osoby uprawnionej do jego 

reprezentowania o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

1)     dane zawarte w informacji są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)     decyduję się na wspólną realizację obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 660), z następującymi przedsiębiorcami: ...; 

3)     znane mi są warunki określone w art. 30b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw.". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 2, może być sporządzona w postaci elektronicznej i 

przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 

r. poz. 344). 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2339809:part=a2p5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2339809:part=a2p5&full=1
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6. Podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny, które wspólnie realizują obowiązek, o 

którym mowa w art. 30b ust. 1, składają wspólne sprawozdanie roczne, o którym mowa w 

art. 30i ust. 1. Do przekazywania sprawozdania rocznego jest obowiązany podmiot 

wskazany w informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4.] 

 

Art. 30e. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b i c, mogą przyjąć obowiązek, o 

którym mowa w [art. 30b ust. 1] < art. 30b ust. 1 i 2>. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, informują Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 

przyjęciu obowiązku, o którym mowa w [art. 30b ust. 1] < art. 30b ust. 1 i 2>, w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku. 

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy wskazać: 

1)   nazwę i adres siedziby podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oraz jego adres do doręczeń, w 

przypadku gdy jest inny niż adres siedziby, z uwzględnieniem art. 30c; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oraz numer 

identyfikacyjny podmiotu w odpowiednich rejestrach państwa obcego, jeżeli został 

nadany; 

3)   rodzaj oraz zakres wykonywanej działalności gospodarczej przez podmiot, o którym 

mowa w ust. 1. 

4. Do informacji, o której mowa w ust. 2, podmioty, o których mowa w ust. 1, dołączają 

oświadczenie zawierające oznaczenie miejsca i datę złożenia oraz podpis osoby 

uprawnionej do ich reprezentowania o następującej treści: 

1)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z 

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

1)   dane zawarte w informacji są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.); 

3)  decyduję się na przyjęcie obowiązku, o którym mowa w [art. 30b ust. 1] < art. 30b ust. 1 

i 2> ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133).". 
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Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.; 

2)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. c: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z 

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

1)  dane zawarte w informacji są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

benzynami lotniczymi oraz paliwami typu benzyny lub nafty do silników odrzutowych 

określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 833, z późn. zm.).". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 2, może być sporządzona w postaci elektronicznej i 

przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Art. 30f. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzania kontroli 

podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny w zakresie wykonania obowiązku, o 

którym mowa w [art. 30b ust. 1] < art. 30b ust. 1 i 2>. 

2. Czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki po 

doręczeniu podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Redukcyjny albo osobie przez niego 

upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko oraz wskazanie stanowiska służbowego pracownika organu kontroli 

uprawnionego do przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie kontrolowanego; 

3)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

4)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

5)   wskazanie podstawy prawnej kontroli; 

6)   oznaczenie organu kontroli; 

7)   określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2339809:part=a2p5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2339809:part=a2p5&full=1
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8)   podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska 

służbowego; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na analizie wyjaśnień oraz dokumentów 

przedstawionych przez podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny. 

5. Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo żądania od 

kontrolowanego podmiotu realizującego Narodowy Cel Redukcyjny: 

1)   ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także przedstawienia dokumentów dotyczących 

zapewnienia minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia 

paliw, o której mowa w [art. 30b ust. 1] < art. 30b ust. 1 i 2> ; 

2)   przedstawienia dokumentów umożliwiających sprawdzenie zgodności stanu faktycznego 

z wartością obliczoną zgodnie z [art. 30b ust. 2]  <art. 30b ust. 2 pkt 2>. 

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który w szczególności zawiera wnioski 

oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści w terminie 14 dni od dnia 

jego doręczenia. 

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot realizujący Narodowy Cel 

Redukcyjny, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa 

podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego i 

realizacji ustaleń kontroli. 

8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wezwać podmiot realizujący Narodowy Cel 

Redukcyjny do usunięcia uchybień określonych w protokole w terminie nie krótszym niż 

7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania. 

 

Art. 30g. 

[1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki sprawozdanie roczne zawierające informacje dotyczące ilości gazu 

skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego 

(LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, benzyn lotniczych oraz paliw typu 

benzyny lub nafty do silników odrzutowych importowanych oraz sprowadzonych w 

ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, sporządzone według kodów CN na podstawie 

danych z systemów Krajowej Administracji Skarbowej prowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego. 
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1a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące podmiotu, który 

dokonał importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego gazu skroplonego (LPG), 

sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), oleju do silników 

statków żeglugi śródlądowej, benzyn lotniczych oraz paliw typu benzyny lub nafty do 

silników odrzutowych, oraz informacje dotyczące podmiotu będącego właścicielem tego 

gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego 

(LNG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, benzyn lotniczych oraz paliw typu 

benzyna lub nafta do silników odrzutowych.] 

<1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki sprawozdanie roczne zawierające informacje dotyczące ilości gazu 

skroplonego (LPG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, benzyn 

lotniczych, paliw typu benzyny lub nafty do silników odrzutowych oraz wodoru 

importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, 

sporządzone według kodów CN na podstawie danych z systemów Krajowej 

Administracji Skarbowej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, w 

terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego. 

1a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje dotyczące podmiotu, 

który dokonał importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego gazu skroplonego 

(LPG), oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, benzyn lotniczych, paliw typu 

benzyny lub nafty do silników odrzutowych oraz wodoru, oraz informacje dotyczące 

podmiotu będącego właścicielem tego gazu skroplonego (LPG), oleju do silników 

statków żeglugi śródlądowej, benzyn lotniczych, paliw typu benzyny lub nafty do 

silników odrzutowych oraz wodoru.> 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki corocznie sporządza i przedstawia Radzie Ministrów, 

na podstawie sprawozdań rocznych złożonych zgodnie z art. 30i ust. 1 przez podmioty 

realizujące Narodowy Cel Redukcyjny, zbiorczy raport roczny dla Komisji Europejskiej, 

dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii 

elektrycznej, w terminie do dnia [15 lipca] <31 października>  roku następującego po 

roku sprawozdawczym. 

3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje Komisji Europejskiej, za pośrednictwem 

Europejskiej Agencji Środowiska, raport, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia [31 

sierpnia]  <31 grudnia> roku następującego po roku sprawozdawczym. 
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4. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

raportu, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając sprawozdawczość dotyczącą 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, a 

także konieczność zapewnienia kompletności danych dotyczących tej emisji. 

 

Art. 30h. 

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, po wydaniu przez 

Komisję Europejską regulacji określonych w art. 7a ust. 5 dyrektywy 98/70/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości 

benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. 

UE L 350 z 28.12.1998, str. 58, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 23, str. 182, z późn. zm.): 

1)   metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych, w przeliczeniu na jednostkę energii z 

paliw innych niż biopaliwa ciekłe oraz z energii elektrycznej przez podmioty realizujące 

Narodowy Cel Redukcyjny, 

[2)   wskaźniki emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych paliw oraz energii,] 

<2) wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych paliw,> 

3)   emisję gazów cieplarnianych, w przeliczeniu na jednostkę energii z 2010 r., 

4)   wartość opałową dla poszczególnych paliw oraz wartość energetyczną energii 

elektrycznej 

- uwzględniając metodykę dotyczącą obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w 

cyklu życia paliw i energii elektrycznej oraz stan wiedzy technicznej. 

 

<Art. 30ha. 

Minister właściwy do spraw klimatu określa do dnia 31 grudnia każdego roku, w drodze 

rozporządzenia, przy uwzględnieniu danych zgromadzonych przez Krajowy ośrodek 

bilansowania i zarządzania emisjami w Krajowej bazie o emisjach gazów 

cieplarnianych i innych substancji, prowadzonej na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1047), a także 

innych dostępnych danych naukowych, wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla 

energii elektrycznej na następny rok kalendarzowy.> 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319212:part=a7(a)u5&full=1
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Art. 30i. 

1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny jest obowiązany do przekazywania 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania rocznego dotyczącego emisji 

gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, zwanego dalej 

"sprawozdaniem rocznym", sporządzanego na podstawie faktur VAT lub innych 

dokumentów, w terminie do dnia [31 marca] <30 czerwca> roku następującego po roku 

sprawozdawczym. 

<1a. Podmiot wspólnie realizujący Narodowy Cel Redukcyjny na podstawie art. 30d ust. 

1, do sprawozdania rocznego dołącza informację o podmiotach, z którymi wspólnie 

zrealizował ten obowiązek. 

1b. W informacji, o której mowa w ust. 1a, wskazuje się: 

1) nazwy i adresy siedzib podmiotów, o których mowa w art. 30d ust. 1, oraz ich adresy 

do doręczeń w przypadku gdy są inne niż adresy ich siedzib, z uwzględnieniem art. 

30c; 

2) numery identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów, o których mowa w art. 30d ust. 

1, oraz numery identyfikacyjne tych podmiotów w odpowiednich rejestrach państwa 

obcego, jeżeli zostały nadane. 

1c. Do informacji, o której mowa w ust. 1a, dołącza się oświadczenie osoby uprawnionej 

do reprezentowania podmiotu składającego tę informację o następującej treści: 

„Oświadczam, że: 

1) dane zawarte w informacji są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) obowiązek, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, z 

późn. zm.), został wspólnie zrealizowany z następującymi podmiotami: …; 

3) znane mi są warunki określone w art. 30b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.”. 

1d. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1c, zawiera oznaczenie miejsca i datę złożenia 

oraz podpis składającego, a także klauzulę o treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.> 
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2. Sprawozdanie roczne może być sporządzone w postaci elektronicznej i przesłane za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe dane i 

wzór sprawozdania rocznego oraz może określić w tym rozporządzeniu rodzaje innych 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając sprawozdawczość dotyczącą 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, a 

także konieczność zapewnienia kompletności danych dotyczących tej emisji. 

 

<Art. 30j. 

1. Na potrzeby ewidencji, o której mowa w ust. 4, podmiot realizujący Narodowy Cel 

Redukcyjny, który zamierza w danym roku kalendarzowym wykorzystać do 

realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2, redukcję emisji gazów 

cieplarnianych pochodzącą z projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

segmencie wydobywczym, osiągniętą w roku kalendarzowym, za który realizowany 

jest obowiązek, może poinformować o tym zamiarze Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki nie później niż do dnia 1 czerwca roku następującego po tym roku 

kalendarzowym. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, z 

którego pochodzi redukcja emisji gazów cieplarnianych; 

2) informację, czego dotyczy projekt redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie 

wydobywczym, z którego pochodzi redukcja emisji gazów cieplarnianych; 

3) jednorazowy numer certyfikatu, o którym mowa w części 2 w pkt 1 lit. f załącznika I 

do dyrektywy Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej metody 

obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów 

napędowych (Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 26, z późn. zm.), jednoznacznie 

identyfikujący projekt redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie 

wydobywczym, z którego pochodzi redukcja emisji gazów cieplarnianych; 

4) numer, o którym mowa w części 2 pkt 1 lit. g załącznika I do dyrektywy Rady (UE) 

2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej metody obliczania i wymogi w 

zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2339809:part=a2p5&full=1
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Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych, 

jednoznacznie identyfikujący metodę obliczania i związany z nią schemat; 

5) datę rozpoczęcia projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie 

wydobywczym, z którego pochodzi redukcja emisji gazów cieplarnianych, późniejszą 

niż dzień 1 stycznia 2011 r.; 

6) osiągniętą roczną wartość redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzącą z 

projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, 

wyrażoną w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla; 

7) wartość redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z projektu redukcji 

emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, którą podmiot realizujący 

Narodowy Cel Redukcyjny zamierza wykorzystać do realizacji obowiązku, o którym 

mowa w art. 30b ust. 1 i 2, wyrażoną w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla; 

8) określenie przedziału czasowego, w którym osiągnięto redukcję emisji gazów 

cieplarnianych pochodzącą z projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

segmencie wydobywczym, którą podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny 

zamierza wykorzystać do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2; 

9) współrzędne geograficzne projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

segmencie wydobywczym, z którego pochodzi redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

wyrażone w stopniach z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku; 

10) określenie tytułu prawnego, z którego wynika możliwość dysponowania przez 

podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny redukcją emisji gazów 

cieplarnianych pochodzącą z projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

segmencie wydobywczym, którą ten podmiot zamierza wykorzystać do realizacji 

obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2. 

3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot realizujący Narodowy Cel 

Redukcyjny dołącza dokumenty, z których wynika tytuł prawny, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 10. 

4. W celu poprawy przejrzystości obrotu redukcjami emisji gazów cieplarnianych 

pochodzącymi z projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie 

wydobywczym, wykorzystywanymi do rozliczenia Narodowego Celu Redukcyjnego, 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, korzystając z kompletnych informacji, o 

których mowa w ust. 1, oraz sprawozdań rocznych prowadzi ewidencję projektów 

redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, z których 
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pochodzą redukcje emisji gazów cieplarnianych wykorzystywane do realizacji 

obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2, zwaną dalej „Ewidencją”. 

5. Ewidencja zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–9. 

6. Ewidencja ma charakter informacyjny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie informacji, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1–9. 

Art. 30k. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może żądać od podmiotu realizującego Narodowy 

Cel Redukcyjny przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących realizacji 

Narodowego Celu Redukcyjnego, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.> 

 

Art. 31. 

[1. Kto wytwarza, transportuje, magazynuje lub wprowadza do obrotu paliwa ciekłe, 

biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny 

(CNG), skroplony gaz ziemny (LNG) lub lekki olej opałowy niespełniające wymagań 

jakościowych określonych w ustawie, podlega grzywnie od 50 000 zł do 500 000 zł lub 

karze pozbawienia wolności do lat 3.] 

<1. Kto wytwarza, transportuje, magazynuje lub wprowadza do obrotu paliwa ciekłe, 

biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz 

ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lekki olej opałowy lub wodór 

niespełniające wymagań jakościowych określonych w ustawie, podlega grzywnie od 

50 000 zł do 500 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.> 

2. Tej samej karze podlega ten, kto w stacji zakładowej gromadzi paliwa wymienione w ust. 1 

niespełniające wymagań jakościowych określonych w ustawie. 

3. Jeżeli paliwa, o których mowa w ust. 1 lub 2, stanowią mienie znacznej wartości, sprawca 

podlega grzywnie od 100 000 zł do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do 5 lat. 

4. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie od 10 000 zł do 25 000 zł. 

5. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1-3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie od 

25 000 zł do 250 000 zł. 
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Art. 35. 

[1. Kto uniemożliwia lub utrudnia inspektorowi przeprowadzenie kontroli lub usuwa paliwo 

zabezpieczone w wyniku kontroli, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku.] 

<1. Kto uniemożliwia lub utrudnia inspektorowi przeprowadzenie kontroli lub usuwa 

paliwo z wyłączeniem wodoru, zabezpieczone w wyniku kontroli, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.> 

2. Kto uniemożliwia lub utrudnia inspektorowi przeprowadzenie kontroli lub usuwa paliwa 

stałe zabezpieczone w wyniku kontroli, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku. 

Art. 35a. 

Karze pieniężnej podlega: 

1)   przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 

magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do 

stosowania w wybranej flocie, który magazynuje to biopaliwo w zbiorniku 

nieoznakowanym w sposób określony w art. 8 ust. 1 pkt 3; 

2)   przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 

magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych przeznaczonych do 

stosowania w wybranej flocie, który zaopatruje tę flotę w to biopaliwo z dystrybutora 

nieoznakowanego w sposób określony w art. 8 ust. 2 pkt 4; 

3)   właściciel lub użytkownik wybranej floty, który nie wykonuje obowiązku informowania 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zmianie danych zawartych w 

zgłoszeniu, o którym mowa w art. 9 ust. 1; 

4)    (uchylony); 

5)   przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu 

na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających od 5,0% do 10,0% 

objętościowo bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego 

lub eteru etylo-tert-amylowego, który nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 9b 

ust. 1; 

6)   przedsiębiorca, który nie oznakowuje dystrybutora na stacji paliwowej lub stacji 

zakładowej w sposób określony [w art. 9b ust. 2 lub] w art. 9c; 

7)   podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny, który nie wykonał obowiązku, o którym 

mowa w [art. 30b ust. 1] < art. 30b ust. 1 i 2> ; 
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8)   podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny, który nie przekazał w terminie 

sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 30i ust. 1, lub podał w tym sprawozdaniu 

nieprawdziwe dane; 

9)    przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe, który wbrew obowiązkowi: 

a)  nie wystawia świadectwa jakości albo 

b)  wystawia świadectwo jakości, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne 

ze stanem faktycznym, albo 

c)  nie przekazuje kopii świadectwa jakości podmiotowi, który nabywa paliwo stałe; 

10)   przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe z przeznaczeniem, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2, oraz z przeznaczeniem innym niż określone w art. 1 ust. 2, który 

wbrew obowiązkowi nie przechowuje kopii dokumentów, o których mowa w art. 6b ust. 

1; 

11)   przedsiębiorca, który nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9ca ust. 1-3[.] 

<;> 

<12) podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny, który odmawia przedstawienia 

dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 30k;  

13) podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny, który wprowadza w błąd Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przedstawianych dokumentów lub 

informacji, o których mowa w art. 30k; 

14) przedsiębiorca wytwarzający, transportujący, magazynujący, wprowadzający do 

obrotu lub gromadzący w stacji zakładowej wodór, a także przedsiębiorca 

prowadzący hurtownię wodoru, który nie przekazał w terminie informacji, o której 

mowa w art. 27b ust. 1 lub 2, lub podał w tej informacji nieprawdziwe dane.> 

 

Art. 35b. 

[1. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1, przez podmioty 

realizujące wspólnie ten obowiązek, karze pieniężnej podlega ten z podmiotów, który nie 

zrealizował tego obowiązku.] 

<1. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2, przez 

podmioty wspólnie realizujące ten obowiązek, karze pieniężnej podlegają te 

podmioty, które nie zrealizowały tego obowiązku w przypadku rozliczania 

samodzielnej jego realizacji.> 
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[2. W przypadku nieprzekazania sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 30i ust. 1, 

karze pieniężnej podlega podmiot wskazany zgodnie z art. 30d ust. 3 pkt 4.] 

 

Art. 35c. 

1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w art. 35a pkt 1-

3, 6, 8 [i 11] <i 11-14>, wynosi 5000 zł. 

2. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w art. 35a pkt 5, 

wynosi 10% przychodu uzyskanego z wprowadzonych do obrotu na tej stacji benzyn 

silnikowych w okresie 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli. 

3. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w art. 35a pkt 7, 

oblicza się według wzoru: 

K = S X O X W, 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

K -    wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych [zł], 

[S -    średnią cenę uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych notowaną na giełdach 

ICE/ECX i EEX na rynku wtórnym spot w ostatnim dniu, w którym realizowany był obrót 

uprawnieniami do emisji, poprzedzającym ostatni dzień roku, w którym podmiot ten nie 

zrealizował obowiązku wynikającego z art. 30b ust. 1, w przeliczeniu na złote według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, wyrażoną w 

złotych za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla [zł/tCO2eq],] 

< S – 215,00 złotych za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla [zł/tCO2eq],> 

[O -    wartość niezrealizowanego obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1, wyrażoną w 

tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę energii [tCO2eq/MJ], z 

dokładnością do sześciu miejsc po przecinku,] 

< O – wartość niewykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2, 

wyrażoną w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę 

energii [tCO2eq/MJ], z dokładnością do dziesięciu miejsc po przecinku,> 

[W -    odpowiednio wartość opałową lub energetyczną rozporządzanych przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub zużytych na potrzeby własne paliw 

ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) 

lub skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcy 

końcowemu lub zużywanej na potrzeby własne, liczoną za rok, w którym podmiot ten nie 
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zrealizował obowiązku wynikającego z art. 30b ust. 1, wyrażoną w jednostkach energii 

[MJ].] 

<W – odpowiednio wartość opałową lub energetyczną paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, 

gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu 

ziemnego (LNG) lub wodoru, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na potrzeby własne na tym 

terytorium, oraz energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcy końcowemu lub 

zużywanej na potrzeby własne, liczoną za rok, w którym podmiot ten nie wykonał 

obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2, wyrażoną w jednostkach energii 

[MJ].> 

4. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 15% przychodu 

ukaranego podmiotu realizującego Narodowy Cel Redukcyjny, 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 podmiotu realizującego Narodowy Cel Redukcyjny, wynikającego z 

działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

5. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa w art. 35a pkt 9 i 

10, wynosi: 

1)   od 10 000 zł do 25 000 zł - w przypadku gdy wartość wprowadzanego do obrotu paliwa 

stałego nie przekracza kwoty 200 000 zł; 

2)   od 25 001 zł do 100 000 zł - w przypadku gdy wartość wprowadzanego do obrotu paliwa 

stałego przekracza kwotę 200 000 zł. 

 

Art. 35d. 

1. Karę pieniężną wymierza: 

1)    podmiotom, o których mowa w art. 35a w pkt 1-3, 5, 6 i 9-11, wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli, 

[2)   podmiotom, o których mowa w art. 35a w pkt 7 i 8, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki] 

<2) podmiotom, o których mowa w art. 35a w pkt 7, 8, 12 i 13, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki,> 

<3) przedsiębiorcom, o których mowa w art. 35a w pkt 14, minister właściwy do spraw 

energii > 
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- w drodze decyzji. 

2. W przypadku łącznego niewykonania obowiązków, o których mowa w [art. 9b ust. 2 i art. 

9c] < art. 9c i art. 9ca ust. 1>, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może 

wymierzyć łączną karę pieniężną w wysokości od 5000 zł do 15 000 zł. 

3. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, ustalając wysokość kary pieniężnej, o której 

mowa w ust. 2, uwzględnia dotychczasową działalność w tym zakresie podmiotu 

dokonującego naruszenia, wielkość obrotu z tej działalności lub wartość paliw ciekłych 

wydanych na stacji zakładowej w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia kontroli. 

4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, ustalając wysokość kar pieniężnych, o których 

mowa w art. 35c ust. 5, uwzględnia dotychczasową działalność przedsiębiorcy 

dokonującego naruszenia, wielkość obrotu z tej działalności lub wartość paliw stałych 

wprowadzonych do obrotu przez tego przedsiębiorcę w roku poprzedzającym rok 

przeprowadzenia kontroli. 

Art. 35e. 

[1. Wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35a stanowią dochód budżetu 

państwa.] 

<1. Wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35a pkt 1–3, 5, 6 oraz 9–

14 stanowią dochód budżetu państwa.> 

<1a. Wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35a pkt 7 i 8 stanowią 

przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

1b. Karę pieniężną, o której mowa w art. 35a pkt 7, uiszcza się na rachunek bankowy 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 14 

dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się 

prawomocna.> 

2. Do egzekucji kar pieniężnych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

<Rozdział 4a 

Przepisy epizodyczne 

 

Art. 37a. 

1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny może zrealizować obowiązek, o 

którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2, uiszczając opłatę zastępczą w wysokości 

określonej w ust. 4, jeżeli wykaże, że w roku kalendarzowym, którego dotyczył ten 
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obowiązek, zrealizował Narodowy Cel Redukcyjny na minimalnym określonym 

poziomie. 

2. Minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego, o którym mowa w ust. 

1, wynosi: 

1) 4,0% na 2021 r.; 

2) 4,1% na 2022 r.; 

3) 4,5% na 2023 r.; 

4) 5,0% na 2024 r. 

3. Minimalny poziom, o którym mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 2. 

4. Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 1, oblicza się według wzoru: 

 

Oz = Soz × Ooz × Woz, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oz – wysokość opłaty zastępczej, wyrażoną w złotych [zł], 

Soz – odpowiednio: 

1) 116,00 złotych za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla [zł/tCO2eq] w 2021 r., 

2) 135,00 złotych za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla [zł/tCO2eq] w 2022 r., 

3) 157,00 złotych za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla [zł/tCO2eq] w 2023 r., 

4) 182,00 złotych za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla [zł/tCO2eq] w 2024 r., 

Ooz – wartość niewykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2, 

wyrażoną w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę 

energii [tCO2eq/MJ], z dokładnością do dziesięciu miejsc po przecinku, 

Woz – odpowiednio wartość opałową lub energetyczną paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, 

gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu 

ziemnego (LNG) lub wodoru, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na potrzeby własne na tym 

terytorium, oraz energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcy końcowemu lub 

zużywanej na potrzeby własne, liczoną za rok, w którym podmiot ten nie zrealizował 

obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2, wyrażoną w jednostkach energii 

[MJ]. 

5. Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek bankowy 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 30 
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czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w 

art. 30b ust. 1 i 2. 

6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

informację o wpłatach z tytułu opłat zastępczych dokonywanych za dany rok 

kalendarzowy, do dnia 31 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy 

obowiązek, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 2.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 

868 i 1093) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci; 

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

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

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

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

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

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

a)  półprodukty rafineryjne, 

b)  gaz płynny LPG, 

c)  benzyny 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, 

l)  biopaliwa ciekłe, 
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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. z 2021 r. poz. 110);  

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 

ziemnym (LNG) na stacjach gazu ziemnego i ładowania energią elektryczną w punktach 

ładowania; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.721110:part=z(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2376395:part=a1u3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2447536&full=1


- 43 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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; 

7a)  
(3)

 proces rynku energii - sekwencję działań realizowanych przez co najmniej dwa 

podmioty będące użytkownikiem systemu elektroenergetycznego lub operatorem 

informacji rynku energii, na podstawie których następuje sprzedaż energii elektrycznej, jej 

wprowadzenie do sieci lub pobór lub świadczenie usług związanych z energią 

elektryczną; 

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 
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wyłączeniem instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań operatora systemu 

przesyłowego; 

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)  
(4)

 magazyn energii elektrycznej - instalację umożliwiającą magazynowanie energii 

elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej; 

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; 
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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; 

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)  
(5)

 sieć gazociągów kopalnianych - gazociąg lub sieć gazociągów: 

a)  zbudowanych i eksploatowanych w ramach przedsięwzięcia polegającego na 

wydobywaniu ropy naftowej lub gazu ziemnego ze złóż lub 

b)  wykorzystywanych do transportu gazu ziemnego z jednego lub z większej liczby miejsc 

jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo 

wykorzystywanych do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego 

terminalu przybrzeżnego; 

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

energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej; 

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)  
(6)

 instalacja zarządzania popytem - jednostkę fizyczną redukcji zapotrzebowania, o 

której mowa w [art. 2 pkt 7]  < art. 2 ust. 1 pkt 7> ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234 i 1093); 

12)  
(7)

 przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie: 

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

lub obrotu nimi lub 

b)  przesyłania dwutlenku węgla, lub 

c)  przeładunku paliw ciekłych; 

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 

-  
(8)

 skraplaniem, lub 

-  
(9)

 regazyfikacją 

- 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 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72 i 255); 

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)  
(10)

 odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny 

użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej 

magazynowania lub 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; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2358174:part=a33u1&full=1
javascript:void(0)


- 48 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11), 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 2020 r. poz. 713 i 1378); 

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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2283365:part=a2u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2283365:part=a6u7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2357535&full=1


- 49 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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 2020 r. poz. 261, z późn. zm.); 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

28b)  
(11)

 wyznaczony operator rynku energii elektrycznej - podmiot wyznaczony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań związanych z jednolitym 

łączeniem rynków dnia następnego lub dnia bieżącego w rozumieniu art. 2 pkt 23 

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego 

wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami 

przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, str. 24, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem 2015/1222", lub podmiot oferujący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej usługi związane z jednolitym łączeniem rynków dnia następnego i dnia 

bieżącego, będący wyznaczonym na operatora rynku energii elektrycznej w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji, w stosunku do którego nie 

stwierdzono podstaw do odrzucenia tych usług zgodnie z tym rozporządzeniem; 

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; 
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32)  subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności 

gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami 

pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej 

grupy odbiorców; 

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

trakcie tego samego procesu technologicznego; 

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

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

kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł; 

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

elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne; 

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

obliczoną jako: 

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

kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii 

chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w 

kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej: 

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

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

paliwowe, albo 

–  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; 
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38)  wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i 

ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej 

zużywanej w: 

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

energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach 

sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub 

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

wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych 

wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; 

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

poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: 

a)  nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych 

danych, 

b)  o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej, 

c)  zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; 

40)  bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i 

prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej 

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; 
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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 2021 r. poz. 328 i 355) przez spółkę prowadzącą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany; 

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 2021 r. poz. 217); 

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 
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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; 

54)  
(12)

 uczestnik rynku - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 

zawierającą transakcje, obejmujące składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym 

rynku energii elektrycznej lub paliw gazowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia 

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

sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii; 

55)   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)  
(13)

 magazynowanie energii elektrycznej - przetworzenie energii elektrycznej pobranej z 

sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do 

sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, 

przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną; 

60)   grupy i podgrupy przyłączeniowe - grupy podmiotów ubiegające się o przyłączenie do 

sieci, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4; 

61)  
(14)

 dane pomiarowe - dane pozyskiwane lub wyznaczane dla punktu pomiarowego; 

62)  
(15)

 informacje rynku energii - informacje dotyczące punktu pomiarowego, dane 

pomiarowe, informacje o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu, 
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polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu oraz inne informacje niezbędne do 

dostarczania energii elektrycznej; 

63)  
(16)

 układ pomiarowo-rozliczeniowy - urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, liczniki i 

inne przyrządy pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio 

lub pośrednio do pomiarów ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła i 

rozliczeń za tę energię, paliwa gazowe lub ciepło, w szczególności gazomierze, 

ciepłomierze oraz liczniki energii czynnej i liczniki energii biernej, w tym takie liczniki 

wraz z przekładnikami prądowymi i napięciowymi; 

64)  
(17)

 licznik zdalnego odczytu - przyrząd pomiarowy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z 

dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166 oraz z 2021 r. poz. 

1093), służący do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię, wyposażony w 

funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu; 

65)  
(18)

 licznik konwencjonalny - przyrząd pomiarowy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z 

dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, służący do pomiaru energii elektrycznej i 

rozliczeń za tę energię, niewyposażony w funkcję komunikacji z systemem zdalnego 

odczytu; 

66)  
(19)

 punkt pomiarowy - miejsce w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje się 

pomiaru lub wyznaczenia wielkości fizycznych dotyczących energii elektrycznej; 

67)  
(20)

 punkt poboru energii - punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje 

się rozliczeń oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy; 

68)  
(21)

 system zdalnego odczytu - system informacyjny służący do pozyskiwania danych 

pomiarowych z liczników zdalnego odczytu i informacji o zdarzeniach rejestrowanych 

przez te liczniki oraz służący do wysyłania poleceń do liczników zdalnego odczytu; 

69)  
(22)

 centralny system informacji rynku energii - system informacyjny służący do 

przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz 

wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego; 

70)  
(23)

 system pomiarowy - system zdalnego odczytu, liczniki zdalnego odczytu wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną skomunikowane z tym systemem zdalnego odczytu 

oraz liczniki konwencjonalne, służący do przetwarzania danych pomiarowych, w celu ich 

przekazania do centralnego systemu informacji rynku energii; 

71)  
(24)

 system informacyjny - system informacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 

5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369); 
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72)  
(25)

 operator informacji rynku energii - podmiot odpowiedzialny za zarządzanie i 

administrowanie centralnym systemem informacji rynku energii oraz przetwarzanie 

zgromadzonych w nim informacji na potrzeby realizacji procesów rynku energii; 

73)  
(26)

 jednostkowe dane pomiarowe - dane pomiarowe dotyczące pomiarów dla 

pojedynczego punktu pomiarowego, dla których jest możliwe ich przypisanie do danego 

użytkownika systemu elektroenergetycznego; 

74)  
(27)

 zagregowane dane pomiarowe - dane pomiarowe dla zbioru punktów pomiarowych, 

dla których nie jest możliwe przypisanie ich do danego użytkownika systemu 

elektroenergetycznego; 

75)  
(28)

 operator ogólnodostępnej stacji ładowania - operatora ogólnodostępnej stacji 

ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych. 

<Art. 62da. 

Od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.: 

1) przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1, 

przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o 

podmiotach zlecających usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1, w terminie 14 dni 

od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy to sprawozdanie; 

2) na wniosek Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw energii, Prezes 

URE przekazuje kopie sprawozdań, o których mowa w pkt 1, do wnioskującego 

organu; 

3) Prezes URE przekazuje drogą elektroniczną do Prezesa Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra 

właściwego do spraw energii zestawienie danych, o których mowa w art. 4ba ust. 8, w 

terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy to zestawienie 

danych; 

4) przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych 

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

stosownie do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE miesięczne 

sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych 

paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia 

miesiąca, którego dotyczy to sprawozdanie; 
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5) na wniosek Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw energii, Prezes 

URE przekazuje kopie sprawozdań, o których mowa w pkt 4, do wnioskującego 

organu; 

6) Prezes URE przekazuje drogą elektroniczną do Prezesa Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra 

właściwego do spraw energii zestawienia danych, o których mowa w art. 43d ust. 5, 

w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy to zestawienie 

danych.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219, z późn. zm.) 

Art. 401. 

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 

ustawy oraz przepisów szczególnych. 

1a. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat za wprowadzanie ścieków 

do wód lub do ziemi, o których mowa w art. 268 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. - Prawo wodne, oraz wpływy z opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1 

lit. b oraz pkt 2 lit. b tej ustawy. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 

wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 

wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa 

w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 
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5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody 

z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych 

funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 

1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2)   wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

2a)  wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których mowa 

w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

3)    (uchylony); 

4)    (uchylony); 

4a)   wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284); 

4b)  wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568 i 695); 

4c)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)  (uchylony); 

7)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o 

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; 

7a)  kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 402 ust. 4a; 

7b)   środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w 

art. 49 ust. 2b ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych; 

8)   wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

8a)   środki, o których mowa w art. 19 ust. 4c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579 oraz 

z 2020 r. poz. 284 i 875); 

8b)  wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy z 

dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 
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9)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

11)  wpływy z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6 ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 

wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

11a)  wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

11b)  (uchylony); 

12)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1162 oraz z 2020 r. poz. 284); 

13)  (uchylony); 

13a)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284); 

13b)   środki przekazane przez organ, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, z tytułu zwrotu kosztów, o których mowa w art. 400a ust. 1 

pkt 8c, w przypadku gdy koszty te zostały sfinansowane w formie dotacji, o której mowa 

w art. 411 ust. 1 pkt 2, lub przez przekazanie środków zgodnie z art. 410c ust. 1; 

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny; 

15)   wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a, w części przypadającej 

Narodowemu Funduszowi; 

16)  
(30)

 wpływy z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 i 

1565); 

17)  
(31)

 środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w 

wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną 

działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, o których mowa w 

art. 16b ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne[.]  <,> 
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<18) wpływy z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 

2021 r. poz. 133, 694, 1093 i …); 

19) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35a pkt 7 i 8 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.> 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 

ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 

1)   (uchylony); 

2)   wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz art. 

9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875). 

 

Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 

klimatu, o których mowa w art. 206 i 212. 

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)    finansowanie potrzeb geologii na rzecz kraju; 

2)    (uchylony); 

3)   finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - Prawo 

geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
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przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych. 

4. (uchylony). 

5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4a i 4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie: 

1)   poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

2)   przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412); 

3)   rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na: 

a)  nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

b)  nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)   rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5)   innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub wytwarzaniem 

energii z tych źródeł, w szczególności na: 

a)  promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b)  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania energii 

wytwarzanej w tych instalacjach; 

6)   realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa; 
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7)   projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa 

dostaw energii, surowców energetycznych i paliw; 

8)   przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z 

funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej 

gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

8a)  
(32)

 działań związanych z utworzeniem i prowadzeniem centralnego rejestru oszczędności 

energii finalnej, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej; 

9)   
(33)

 (uchylony); 

10)  
(34)

 wykonywania zadań Krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego określonych 

w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych przez pokrywanie kosztów związanych z tymi zadaniami, w przypadku 

gdy koszty te nie znajdują pokrycia ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 

o którym mowa w art. 49 ust. 2d tej ustawy. 

5a. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7-7b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i 

zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12, 13a i 13b, po pomniejszeniu o koszty 

obsługi tych przychodów, przeznacza się na: 

1)   dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2)   (uchylony); 

2a)  wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w zakresie 

przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

3)    administrowanie Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w 

tym na jej utworzenie, wdrażanie i utrzymywanie; 
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4)   dofinansowanie działań w zakresie: 

a)  gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, rozporządzenia 

(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w 

sprawie przemieszczania odpadów, 

b)  szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej 

Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem 

odpadów, 

c)  zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b; 

5)   wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji Ochrony 

Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach 

lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową; 

6)    finansowanie kosztów, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 8c. 

9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 

działań krótkoterminowych; 

2)   realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

3)   pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

9b. 
(35)

 Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 80% kwoty 

przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, po pomniejszeniu o koszty obsługi 

tych przychodów, przeznacza się na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub 

uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących 

zanieczyszczenie powietrza. 

9c.  [Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 15% kwoty przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, i kwota przychodów, o których mowa w art. 401 

ust. 7 pkt 16 i 17, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, jednak nie więcej 

niż o 2% tych przychodów, przeznacza się na:] 

 <Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 15% kwoty 

przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, i kwota przychodów, o których 

mowa w art. 401 ust. 7 pkt 16–19, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, jednak nie więcej niż o 2% tych przychodów, przeznacza się na:> 
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1)   dofinansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych 

lub innych paliw odnawialnych; 

2)   dofinansowanie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży 

sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 

pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do 

ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie; 

3)   pomoc dla wytwórców oraz przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw 

odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), 

w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie; 

4)   dofinansowanie dla: 

a)  producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, 

sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z 

biometanu, lub wodór, 

b)  przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do środków 

transportu, o których mowa w lit. a; 

5)   dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w 

aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały 

formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego 

biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz 

ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną; 

6)   dofinansowanie opłat portowych pobieranych za korzystanie z infrastruktury portowej 

jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym 

gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub 

wykorzystujących do napędu energię elektryczną; 

7)   dofinansowanie: 

a)  badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw 

ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego gazu ziemnego 

(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub 

wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym 

nowych rozwiązań konstrukcyjnych, 

b)  wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w lit. a; 
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8)   dofinansowanie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biokomponentów 

w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego 

gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z 

biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 

9)   dofinansowanie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych 

biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem 

ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących 

do napędu energię elektryczną; 

10)  dofinansowanie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw 

ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego 

(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub 

wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 

11)  promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych; 

12)  dofinansowanie zakupu nowych pojazdów kategorii М1 o której mowa w załączniku nr 2 

do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), wykorzystujących do napędu energię elektryczną 

wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub 

wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną; 

13)  Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o 

którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie stanowiącej 55% 

wpływów z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

10. 
(37)

 Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-5 i 8-9c, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. 
(38)

 Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-5 i 8-9c mogą być zmniejszane za zgodą 

ministra właściwego do spraw klimatu. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do 

spraw klimatu uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 

ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

11a. 
(39)

 Narodowy Fundusz corocznie dokonuje wpłat na rzecz Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 
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października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 

1747 i 2338). 

12. 
(40)

 Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-5 i 8-9c z przychodów Narodowego 

Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o 

których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 

13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się w 

szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co najmniej 

85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach 

o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568), a w przypadku zastosowania ich w instalacjach 

przemysłowych co najmniej 70%; 

2)   pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające 

minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji 

Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne 

dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła 

zasilanym elektrycznie, gazowo lub   absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L 301 z 

20.11.2007, str. 14, z późn. zm.); 

3)   instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania słonecznego, 

wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach europejskich, w 

tym instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu etykietami 

energetycznymi. 

14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do 

mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w 

szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie 

międzynarodowym. 
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U S T A W A  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1233 i 1565) 

Art. 28ba. 

1. Biokomponenty spełniają kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości 

bioróżnorodności, jeżeli biomasa wykorzystywana do ich wytwarzania nie pochodzi z 

terenów, które w okresie od 1 do 31 stycznia 2008 r. lub po tym okresie, posiadały 

następujący status, niezależnie od tego, czy posiadają go nadal: 

1)   lasów pierwotnych i innych zalesionych gruntów, czyli lasów i innych zalesionych 

gruntów z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją wyraźnie widoczne ślady działalności 

człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały w istotny sposób zaburzone; 

2)   obszarów wyznaczonych: 

a)  na cele ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471), 

b)  do ochrony rzadkich, zagrożonych lub poważnie zagrożonych ekosystemów lub gatunków, 

które zostały uznane za takie na podstawie umów międzynarodowych lub wykazów 

sporządzonych przez organizacje międzyrządowe lub Międzynarodową Unię Ochrony 

Przyrody pod warunkiem uznania ich przez Komisję Europejską zgodnie z art. 18 ust. 4 

akapit drugi dyrektywy 2009/28/WE <lub art. 30 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328 

z 21.12.2018, str. 82), zwanej dalej „dyrektywą 2018/2001”>; 

3)   obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności: 

a)  naturalnych, czyli obszarów trawiastych, które pozostaną takimi obszarami jeżeli nie 

dojdzie do interwencji człowieka i które zachowają naturalny skład gatunkowy oraz cechy 

i procesy ekologiczne, 

b)  nienaturalnych, czyli obszarów trawiastych, które przestaną być takimi obszarami na 

skutek braku interwencji człowieka i są bogate gatunkowo oraz nie są zdegradowane, 

chyba że zbiory surowców rolniczych są konieczne, aby mogły zachować status obszarów 

trawiastych. 

2. Uznaje się, że biokomponenty pochodzące z obszarów określonych w ust. 1 pkt 2 spełniają 

kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, pod warunkiem, że 

zainteresowany podmiot przedstawi dowody, że produkcja biomasy wykorzystanej do ich 

wytworzenia nie narusza celów ochrony przyrody. 
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Art. 28l. 

1. Administrator systemu certyfikacji jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1)   posiadać tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji spełniającym 

wymagania określone w dyrektywie 2009/28/WE <dla decyzji Komisji Europejskiej 

wydanych przed 30 czerwca 2021 r. lub dyrektywie 2018/2001 dla decyzji Komisji 

Europejskiej wydanych po 30 czerwca 2021 r.>; 

2)   posiadać tłumaczenie na język polski dokumentów uznanego systemu certyfikacji - w 

przypadku uznanego systemu certyfikacji sporządzonego w języku obcym; 

3)   prowadzić dokumentację dotyczącą zgód udzielonych jednostkom certyfikującym na 

korzystanie z uznanego systemu certyfikacji. 

2. Działalność gospodarczą, o której mowa w art. 28k ust. 1, może wykonywać osoba, która 

nie była karana za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną - którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do 

reprezentowania nie były karane za te przestępstwa. 

3. Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji na 

pisemny wniosek administratora systemu certyfikacji. 

4. Wniosek o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji zawiera: 

1)   oznaczenie firmy administratora systemu certyfikacji, jego siedziby, adresu i innych 

danych teleadresowych; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) administratora systemu certyfikacji; 

3)   nazwę uznanego systemu certyfikacji, którym dysponuje administrator systemu 

certyfikacji, oraz wskazanie decyzji Komisji Europejskiej o uznaniu systemu certyfikacji 

oraz okres jej ważności; 

4)   wskazanie tytułu prawnego do dysponowania uznanym systemem certyfikacji; 

5)   wskazanie członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania - w przypadku 

administratora systemu certyfikacji będącego odpowiednio osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.769133&full=1
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6)   oświadczenie, że w chwili składania wniosku o wpis do rejestru administratorów 

systemów certyfikacji wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne. 

5. Administrator systemu certyfikacji do wniosku o wpis do rejestru administratorów 

systemów certyfikacji dołącza: 

1)   oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji są 

kompletne i zgodne z prawdą; 

2)  znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 28k 

ust. 1, określone w art. 28l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych oraz spełniam warunki, o których mowa w art. 28l ust. 1 pkt 1 i 2 

oraz ust. 2 tej ustawy."; 

2)   oświadczenie o niekaralności osoby, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną - odpowiednio oświadczenia członków zarządu albo osób uprawnionych do 

reprezentowania; 

3)   kopię uznanego systemu certyfikacji wraz z jego tłumaczeniem na język polski. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, powinny również zawierać: 

1)   oznaczenie: 

a)  firmy administratora systemu certyfikacji, jego siedziby i adresu, 

b)  miejsca i daty złożenia oświadczenia; 

2)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania administratora systemu certyfikacji, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. W przypadku gdy wniosek o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji nie 

zawiera danych, o których mowa w ust. 4, lub do wniosku nie dołączono oświadczeń lub 

dokumentu, o których mowa w ust. 5, organ rejestrowy niezwłocznie wzywa 

administratora systemu certyfikacji do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 
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doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

9. Przepis ust. 4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze 

administratorów systemów certyfikacji. 

10. Organ rejestrowy wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru 

administratorów systemów certyfikacji. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411 oraz z 

2021 r. poz. 255 i 1093) 

Art. 3. 

1. W celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty 

naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz 

wypełniania zobowiązań międzynarodowych, tworzy się zapasy ropy naftowej i 

produktów naftowych, zwane dalej "zapasami interwencyjnymi". 

2. Zapasy interwencyjne obejmują zapasy: 

1) obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, zwane dalej "zapasami obowiązkowymi ropy 

naftowej lub paliw", tworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców; 

2)  agencyjne ropy naftowej i paliw, zwane dalej "zapasami agencyjnymi", tworzone i 

utrzymywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, zwaną dalej "Agencją". 

3. Zapasy interwencyjne zaspokajają zapotrzebowanie na ropę naftową i paliwa w ilości 

odpowiadającej co najmniej iloczynowi 90 dni i średniego dziennego przywozu netto 

ekwiwalentu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym. 

3a. Średni dzienny przywóz netto ekwiwalentu ropy naftowej oblicza się na podstawie danych 

przekazywanych lub zbieranych w ramach statystyki publicznej określanych corocznie w 

programach badań statystycznych statystyki publicznej, według następującego wzoru: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

P - średni dzienny przywóz netto ekwiwalentu ropy naftowej, 

I - sumę przywozu ropy naftowej oraz produktów naftowych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 

lit. a-c w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o sumę wywozu ropy naftowej 

oraz tych produktów naftowych w poprzednim roku kalendarzowym, skorygowaną o 

zmianę ilości ich zapasów w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach 

wagowych, 

C - współczynnik obliczony jako różnica między liczbą 1 a wartością ułamka, w którego 

liczniku znajduje się rzeczywista ilość wyprodukowanej w danym roku kalendarzowym 

benzyny ciężkiej (benzyny pirolitycznej), a w mianowniku ilość przerobionej ropy 

naftowej łącznie z półproduktami stanowiącymi wsad do rafinerii, 

S - sumę przywozu produktów naftowych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-s w 

poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o sumę wywozu tych produktów 

naftowych w poprzednim roku kalendarzowym, skorygowaną o zmianę ilości ich zapasów 

w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych z 

uwzględnieniem współczynników określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie 

art. 4, 

B - międzynarodowy bunkier morski, 

R - liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym. 

3b. Przy obliczaniu średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej dodatki 

uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy zostały dodane do paliw lub z nimi zmieszane. 

4. Zapasy interwencyjne powiększa się o rezerwę na poczet zapasów niedostępnych z 

przyczyn technicznych oraz ubytków podczas przemieszczania zapasów interwencyjnych; 

rezerwa ta wynosi 10% tworzonych i utrzymywanych zapasów interwencyjnych. 

5. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz: 

1) surowców oraz produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów 

interwencyjnych, 

2) surowców oraz paliw, w których tworzy się zapasy interwencyjne, w podziale na 

kategorie (grupy), uwzględniając możliwość zamiennego utrzymywania zapasów tych 

paliw w ramach danej kategorii, 

3) paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej 

- biorąc pod uwagę obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) według 

załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w 
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sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

(Dz. Urz. L 256 z 07.09.1987, str. 1), strukturę zużycia paliw na rynku krajowym oraz 

zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej. 

5a. Ilość utrzymywanych zapasów interwencyjnych oblicza się według wzoru: 

 

Zi = N × 0,96 + B × 1,2 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Zi - ilość zapasów interwencyjnych wyrażoną w jednostkach wagowych, 

N - ilość zapasów interwencyjnych ropy naftowej wyrażoną w jednostkach wagowych, 

B - ilość zapasów interwencyjnych paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), wyrażoną w 

jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w 

obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4. 

6. Paliwa, z których są tworzone zapasy interwencyjne, powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw. 

7. Dopuszcza się utrzymywanie, w ramach zapasów interwencyjnych, zapasów benzyny 

silnikowej, gazu płynnego (LPG) oraz olejów napędowych niespełniających wymagań w 

zakresie prężności par i temperatury zablokowania zimnego filtra dla poszczególnych 

okresów roku, określonych w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw. 

8. Utrzymywane, w ramach zapasów interwencyjnych, paliwa, o których mowa w ust. 7, 

mogą być wprowadzone do obrotu, w celu ich wymiany lub zamiany, pod warunkiem że 

w chwili ich wprowadzenia do obrotu będą spełniały wymagania jakościowe określone 

dla poszczególnych okresów roku w przepisach o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw. 

9. Dopuszcza się utrzymywanie, w ramach zapasów interwencyjnych, paliw znajdujących się 

w końcowym etapie procesu produkcyjnego, przed procesem uszlachetniania, 

komponowania, barwienia i znakowania. 

10. Podmioty, na które nakłada się obowiązek utrzymywania zapasów interwencyjnych, 

zapewniają ich nieograniczoną dyspozycyjność polegającą na braku ograniczeń prawnych 

i faktycznych. 
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11. Podmioty, na które nakłada się obowiązek utrzymywania zapasów interwencyjnych, mogą 

ustanawiać ograniczenia prawne lub faktyczne na zapasach interwencyjnych, pod 

warunkiem że ustanowione ograniczenia nie uniemożliwiają lub nie utrudniają 

interwencyjnego uwolnienia tych zapasów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa oraz w sytuacji konieczności wypełnienia zobowiązań 

międzynarodowych. 

12. Zapasy interwencyjne utrzymuje się w magazynach, których parametry techniczne oraz 

parametry techniczne związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych 

umożliwiają interwencyjne uwolnienie całości zapasów interwencyjnych 

zmagazynowanych w danym magazynie, w tym wytłoczenie tych zapasów, w okresie 90 

dni (dostępność fizyczna). 

13. W przypadku bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej lub paliw, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 

r. poz. 868, 1214 i 1495), parametry techniczne magazynów oraz parametry techniczne 

związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych odpowiadają wymaganiom w 

zakresie dostępności fizycznej, o których mowa w ust. 12: 

1) dla ropy naftowej w okresie: 

a) 150 dni - od dnia 1 stycznia 2024 r., 

b) 90 dni - od dnia 1 stycznia 2029 r.; 

2) dla paliw w okresie 90 dni - od dnia 1 stycznia 2024 r. 

14. Parametry techniczne magazynów, o których mowa w ust. 13, oraz parametry techniczne 

związanych z tymi magazynami systemów przesyłowych zapewniają uwolnienie zapasów 

interwencyjnych ropy naftowej lub paliw w ilości odpowiadającej co najmniej ilości 

zapasów interwencyjnych utrzymywanych w tym magazynie według stanu na dzień 1 

stycznia 2019 r. w przypadku: 

1) ropy naftowej - w okresie 150 dni - do dnia 31 grudnia 2023 r.; 

2) paliw - w okresie 90 dni - do dnia 31 grudnia 2023 r. 

15. W przypadku awarii, której skutkiem jest obniżenie parametrów technicznych magazynu 

lub systemów przesyłowych związanych z tym magazynem w sposób uniemożliwiający 

interwencyjne uwolnienie zapasów ropy naftowej lub paliw odpowiednio zgodnie z ust. 

12, 13 lub 14, magazyn uważa się za spełniający wymagania, jeżeli odpowiednio 

właściciel magazynu lub właściciel związanych z tym magazynem systemów 

przesyłowych: 
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1) powiadomił Prezesa Agencji oraz ministra właściwego do spraw energii o tej awarii, nie 

później niż w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia, określając w powiadomieniu: 

a) okoliczności powstania awarii, 

b) stopień obniżenia parametrów technicznych określonych w ust. 12, 13 lub 14, 

c) termin przywrócenia wymaganych parametrów technicznych określonych w ust. 12, 13 

lub 14, oraz 

2) dokonał usunięcia tej awarii nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej wystąpienia. 

16. Po usunięciu awarii odpowiednio właściciel magazynu lub właściciel systemów 

przesyłowych nie później niż w ciągu 24 godzin informuje Prezesa Agencji oraz ministra 

właściwego do spraw energii o usunięciu awarii. 

17. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii, o której mowa w ust. 15, w terminie 3 

miesięcy, z przyczyn niezależnych od właściciela magazynu lub właściciela systemów 

przesyłowych, Prezes Agencji, w drodze decyzji, odpowiednio na wniosek właściciela 

magazynu lub właściciela systemów przesyłowych, wyraża zgodę na przedłużenie okresu 

na usunięcie awarii o kolejne 3 miesiące, jeżeli ustali, że przyczyny nieusunięcia awarii 

były niezależne od właściciela magazynu lub właściciela systemów przesyłowych, w 

szczególności w przypadku braku dostępności urządzeń niezbędnych do usunięcia tej 

awarii. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w 

morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, 784 i 1093) 

 

Art. 5. 

1. Wytwórca ubiegający się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach 

określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4 ustanawia zabezpieczenie finansowe, zwane 

dalej "zabezpieczeniem", wypełnienia przez tego wytwórcę zobowiązania, o którym 

mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 

35, w wysokości 60 zł za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej morskiej 

farmy wiatrowej. 

2. Zabezpieczenie może być ustanowione w formie: 
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1)   kaucji, wniesionej na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", lub 

2)   gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. 

3. W gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, instytucja finansowa zobowiązuje się, w 

okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z 

uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, a także przez okres 120 dni następujących po tych 

okresach, do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na pierwsze żądanie Prezesa 

URE, kwoty zabezpieczenia, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne. 

3a. (1) W celu spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 3, gwarancja, o której mowa w 

ust. 2 pkt 2, może zostać ustanowiona na okres nie krótszy niż dwa lata, pod warunkiem 

złożenia przez wytwórcę zobowiązania do jej każdorazowego przedłużania, względnie 

ustanowienia we właściwej wysokości kaucji, najpóźniej na 90 dni przed upływem 

terminu, na jaki została ustanowiona gwarancja, w okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 

2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 24 albo art. 35, a także przez okres 

120 dni następujących po tych okresach. 

4. Gwarancja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielona przez instytucję finansową, 

która: 

1)   ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2)   posiada aktualny rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w 

sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.) nadany 

przez agencję ratingową: 

a)  Fitch, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB, lub 

b)  Moody's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa2, lub 

c)  Standard & Poor's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB. 

5. Za aktualny rating kredytowy, o którym mowa w ust. 4, uznaje się długoterminowy rating 

kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych temu podmiotowi 

przez agencje ratingowe wskazane w ust. 4 lub podtrzymanych kategorii ratingowych. 

Warunkiem koniecznym uznania ratingu kredytowego za aktualny jest nadanie lub 

podtrzymanie kategorii ratingowej przez agencję ratingową, wskazaną w ust. 4, nie 

wcześniej niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych. 

javascript:void(0)
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.801043:part=a3p1la&full=1
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6. Dokumentem potwierdzającym ustanowienie zabezpieczenia jest: 

1)   w przypadku kaucji - potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy wskazany 

przez Prezesa URE, na kwotę wyrażoną w złotych; 

2)   w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - oryginał tej gwarancji 

zawierającej co najmniej następujące dane: 

a)  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy, 

b)  numer NIP, o ile wytwórcy nadano ten numer, 

c)  lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, dla której 

ustanowiono gwarancję, 

d)  dane gwaranta, 

e)  wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji jest Prezes URE, 

f)  datę i miejsce udzielenia gwarancji, 

g)  sumę gwarancji wyrażoną w złotych, 

h)  okres obowiązywania gwarancji, 

i)  zobowiązanie do wypłaty sumy gwarancyjnej bezwarunkowo i niezwłocznie, po 

zgłoszeniu pierwszego żądania zapłaty przez Prezesa URE. 

7. Gwarancja nie może przewidywać wymogów dotyczących poświadczenia podpisów osób 

reprezentujących beneficjenta, a także niewynikających z przepisów prawa wymogów 

dotyczących formy, trybu lub miejsca złożenia żądania zapłaty sumy gwarancji. 

8. Do gwarancji sporządzonej w języku innym niż język polski wytwórca dołącza oryginał 

tłumaczenia przysięgłego tej gwarancji na język polski. 

9. W przypadku podpisania gwarancji przez pełnomocników instytucji finansowej do 

dokumentu gwarancji wytwórca dołącza także oryginały lub uwierzytelnione przez osoby 

do tego umocowane kopie dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa. 

10. Kaucję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się za skutecznie wniesioną po jej 

zaksięgowaniu na rachunku bankowym Prezesa URE. 

11. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie: 

1)   60 dni od dnia wypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 

2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, przy czym kaucja 

zwracana jest w całości również w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 32 

ust. 1, pod warunkiem że wytwórca złożył odpowiednio wniosek, o którym mowa w art. 

22 ust. 1, lub poinformował Prezesa URE o zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej 

zgodnie z art. 32 ust. 1 nie później niż 90 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na 
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budowę obejmująca pierwszą morską turbinę wiatrową wchodzącą w skład morskiej 

farmy wiatrowej stała się ostateczna; 

2)   14 dni od dnia: 

a)  otrzymania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 4, albo 

b)  zamknięcia sesji aukcji - w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji; 

3)   
(2

14 dni od dnia, w którym wytwórca dokonał zmiany formy zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 15, przy czym zabezpieczenie podlega zwrotowi w części zastąpionej inną 

formą zabezpieczenia. 

12. W przypadku obniżenia mocy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 32 ust. 1, połowa 

wysokości kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiadającej wartości obniżenia mocy 

podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE lub Prezes URE realizuje gwarancję bankową 

lub ubezpieczeniową w odniesieniu do połowy kwoty odpowiadającej wartości obniżenia 

mocy, jeżeli wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub poinformował 

Prezesa URE o zmianie mocy zainstalowanej zgodnie z art. 32 ust. 1, po upływie 24 

miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej 

stała się ostateczna. W stosunku do pozostałej części kaucji przepis ust. 11 pkt 1 stosuje 

się odpowiednio. 

13. 
(3

W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 

ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, kaucja, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1, podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE lub Prezes URE 

realizuje gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do kwoty 

odpowiadającej tej części mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, 

dla której wytwórca nie uzyskał koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w tym 

terminie, chyba że wytwórca wykaże, że niespełnienie zobowiązania, o którym mowa w 

art. 15 ust. 2 pkt 4 [albo art. 31 ust. 4 pkt 6]  <albo art. 31 ust. 4 pkt 5>, nastąpiło na 

skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

14. 
(
W przypadku nieprzedłużenia przez wytwórcę gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w 

terminie określonym w ust. 3a, i jednocześnie braku ustanowienia w tym terminie 

zabezpieczenia w innej, przewidzianej ustawą formie, Prezes URE realizuje gwarancję 

bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do kwoty odpowiadającej tej części mocy 

zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca nie przedłużył 

gwarancji lub nie ustanowił zabezpieczenia w innej formie w tym terminie. 
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15. 
(5)

Zabezpieczenie wnoszone w drodze kaucji może być zastępowane gwarancją bankową 

lub ubezpieczeniową. Zabezpieczenie wnoszone w drodze gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej może być zastępowane kaucją. Forma zabezpieczenia może być 

zmieniana nie częściej niż raz w roku. Przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) 

 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 133) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

"Art. 10a. Oleje napędowe wprowadzane do obrotu na stacjach paliwowych oraz gromadzone 

w stacjach zakładowych są badane na obecność: 

1)   substancji stosowanych do znakowania lub barwienia wyrobów energetycznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; 

2)   substancji, które mogą wpłynąć na zmianę ich klasyfikacji do właściwego kodu CN, o 

którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

- w przypadku gdy nie stwierdzono w nich substancji, o których mowa w pkt 1."; 

2)   w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, 

obecności substancji, o których mowa w art. 10a, w olejach napędowych, o których mowa 

w tym przepisie."; 

3)   w art. 24: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych 

określonych w ustawie, lub w olejach napędowych, o których mowa w art. 10a, 

stwierdzono obecność substancji, o których mowa w tym przepisie, [Zarządzający]  

<wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej>, w drodze decyzji, nakłada na 

kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2449000:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2449000:part=a23:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2449000:part=a24:ver=0&full=1
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przeprowadzonych badań próbki przeznaczonej do badań, o której mowa w art. 22 ust. 

2.", 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. W przypadku olejów napędowych, o których mowa w art. 10a, przepis ust. 3 stosuje się, 

jeżeli badanie próbki kontrolnej nie wykaże obecności substancji, o których mowa w art. 

10a."; 

4)   po art. 26b dodaje się art. 26c w brzmieniu: 

"Art. 26c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   metody badania oleju napędowego na obecność substancji, o których mowa w art. 10a, 

2)   substancje, o których mowa w art. 10a pkt 2 

-   uwzględniając stan wiedzy technicznej lub metody określone w odpowiednich normach."; 

5)   po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu: 

"Art. 27a. W przypadku gdy z protokołu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynika, że w 

próbce lub próbce kontrolnej oleju napędowego: 

1)   stwierdzono obecność substancji, o których mowa w art. 10a, wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej przekazuje niezwłocznie, poświadczone za zgodność z oryginałem, 

wyniki badań i akta przeprowadzonej kontroli właściwemu dla siedziby przedsiębiorcy 

naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w zakresie podatku akcyzowego; 

2)   nie stwierdzono obecności substancji, o których mowa w art. 10a, wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej przekazuje, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym przekazano mu ten protokół, informacje zawierające dane 

przedsiębiorcy oraz dotyczące lokalizacji stacji paliwowej albo stacji zakładowej 

dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu dla siedziby wojewódzkiego 

inspektora Inspekcji Handlowej.". 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 

1093) 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868) 

wprowadza się następujące zmiany: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2478335:ver=1&full=1
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(pkt 1-50 pominięto) 

51)  w art. 56: 

a)  w ust. 1: 

–  po pkt 1j dodaje się pkt 1k w brzmieniu: 

"1k)  nie wykonuje w terminie wezwania, o którym mowa w art. 9g ust. 8c lub 8e;", 

–  pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

"3a)  nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, 

wprowadzonych na podstawie art. 11, art. 11c ust. 2 pkt 2 lub art. 11d ust. 3;", 

–  pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

"5a)  nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy lub jej zmiany w terminie, o którym mowa w art. 

47 ust. 1 zdanie drugie, lub wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa w tym 

przepisie;", 

–  [po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6c w brzmieniu:]  

<po pkt 6a dodaje się pkt 6aa–6e w brzmieniu:> 

"[6a)] <6aa> bez poinformowania Prezesa URE lub odbiorcy końcowego, o którym mowa w 

art. 41a ust. 1, zmienia przeznaczenie gazociągu bezpośredniego lub sieci gazociągów 

kopalnianych na sieć dystrybucyjną gazową; 

6b)  bez zgody Prezesa URE, o której mowa w art. 7a ust. 3 pkt 1, wybudował gazociąg 

bezpośredni lub linię bezpośrednią; 

6c)  bez zgody Prezesa URE, o której mowa w art. 7a ust. 3 pkt 2, zmienia przeznaczenie sieci 

gazociągów kopalnianych na gazociąg bezpośredni; 

6d)  nie przekazuje Prezesowi URE w terminie informacji, o których mowa w art. 9db ust. 2; 

6e)  stosuje ceny lub stawki, nie przestrzegając warunków lub obowiązków wynikających z 

art. 9dc ust. 2-4;", 

–  pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

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

mowa w art. 4h ust. 3b;", 

–  po pkt 16 dodaje się pkt 16a-16c w brzmieniu: 

"16a)  wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4j ust. 4a. nie informuje poprzedniego 

sprzedawcy lub przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej o dniu rozpoczęcia sprzedaży tych 

paliw lub energii na rzecz odbiorcy końcowego; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2478335:part=a56:ver=1&full=1
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16b)  nie przestrzega zakazu zawierania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z 

odbiorcą energii elektrycznej lub paliw gazowych w gospodarstwie domowym poza 

lokalem przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 5 ust. 4c; 

16c)  wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 5 ust. 6e zdanie pierwsze, nie dostarcza 

odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym kopii 

aktualnego zbioru praw konsumenta odpowiednio paliw gazowych lub energii 

elektrycznej lub nie zamieszcza jej na swojej stronie internetowej wraz z informacją o 

aktualnym stanie prawnym;", 

–  po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

"21a)  nie przedkłada do zatwierdzenia metody, o której mowa w art. 9cb ust. 1, przedkłada 

metodę niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 9cb ust. 2-5, lub nie publikuje 

zatwierdzonej metody zgodnie z art. 9cb ust. 6;", 

–  pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

"23)  będąc operatorem, o którym mowa w art. 9d ust. 1d lub 1f, nie realizuje programu 

określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia 

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

4;", 

–  po pkt 30a dodaje się pkt 30b-30u w brzmieniu: 

"30b)  prowadzi rozliczenia za energię elektryczną, usługi przesyłania, dystrybucji lub usługi 

systemowe niezgodnie z art. 4k; 

30c)  nie instaluje przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie, o którym 

mowa w art. 6a ust. 5; 

30d)  z nieuzasadnionych powodów nie instaluje liczników zdalnego odczytu zgodnie z 

harmonogramem określonym w art. 11t ust. 1-3; 

30e)  nie realizuje wniosku odbiorcy końcowego, o którym mowa wart. 1it ust. 6, w terminie i 

w sposób określony w art. 11t ust. 7 i 8; 

30f)  nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 11t ust. 10; 

30g)  nie dostosuje użytkowanych przed dniem 4 lipca 2019 r. systemów zdalnego odczytu 

oraz liczników zdalnego odczytu do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11x ust. 2, w terminie określonym w art. 11t ust. 14; 

30h)  wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 11u ust. 1 pkt 1, nie pozyskuje z licznika 

zdalnego odczytu danych pomiarowych lub nie przekazuje ich w postaci elektronicznej do 

centralnego systemu informacji rynku energii; 
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30i)  nie pozyskuje z licznika zdalnego odczytu informacji, o których mowa w art. 11u ust. 1 

pkt 2; 

30j)  nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 11y ust. 1 lub 2; 

30k)  realizuje proces wymiany informacji w sposób niezgodny z art. 11z ust. 1; 

301)  uniemożliwia pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego wymianę 

informacji rynku energii, o której mowa w art. 11z ust. 2; 

30m)  nie przestrzega obowiązku przekazywania informacji rynku energii do centralnego 

systemu informacji rynku energii w postaci i w sposób określony w art. 11zb ust. 1-4; 

30n)  nie udostępnia podmiotom, o których mowa w art. 11zc ust. 1, informacji rynku energii 

w postaci, w zakresie lub w sposób określony w tym przepisie, lub udostępnia te 

informacje innym podmiotom niż wskazane w tym przepisie; 

30o)  przetwarza informacje rynku energii w celu innym niż określony w art. 11zc ust. 3; 

30p)  nie udostępnia podmiotom, o których mowa w art. 11zc ust. 5, zagregowanych danych 

pomiarowych w postaci i w sposób określony w tym przepisie, lub udostępnia te dane 

innym podmiotom niż wskazane w tym przepisie; 

30r)  przetwarzając informacje rynku energii, nie zapewnia ochrony, o której mowa wart. Uzd 

ust. 1 lub ust. 2 pkt 2; 

30s)  nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. Uzd ust. 2 pkt 1 lub 3; 

30t)  przechowuje dane pomiarowe w sposób niezgodny z art. 11zf ust. 1 lub nie anonimizuje 

jednostkowych danych pomiarowych w sposób określony w art. 1 lzf ust. 2; 

30u)  nie zawiera albo odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11zg ust. 1;", 

–  pkt 31 otrzymuje brzmienie: 

"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, lub aktualizacji tych planów;", 

–  pkt 40 i 41 otrzymują brzmienie: 

"40)  nie przekazuje Agencji danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 

1227/2011, w terminie, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych 

wdrażającego art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE 

L 363 z 18.12.2014, str. 121), zwanego dalej "rozporządzeniem 1348/2014", lub 

przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne; 
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41)  nie przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5 

rozporządzenia 1227/2011, w terminie, o którym mowa w art. 8 i art. 9 rozporządzenia 

1348/2014, lub przekazuje informacje nieprawdziwe lub niepełne;", 

–  po pkt 41 dodaje się pkt 41a w brzmieniu: 

"41a)  wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 1227/2011, nie tworzy 

lub nie utrzymuje skutecznych mechanizmów i procedur mających na celu identyfikację 

przypadków naruszenia art. 3 lub art. 5 tego rozporządzenia w zakresie produktów 

energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które nie są instrumentami 

finansowymi;", 

–  pkt 42 otrzymuje brzmienie: 

"42)  zawiera transakcje na hurtowym rynku energii bez wymaganego wpisu do rejestru 

uczestników rynku, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 1227/2011, lub nie dokonuje 

aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, lub podaje w formularzu 

rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe;", 

–  po pkt 42 dodaje się pkt 42a w brzmieniu: 

"42a)  wbrew żądaniu Prezesa URE, nie przedstawia w wyznaczonym terminie informacji lub 

dokumentów, o których mowa w art. 24a, lub przedstawia dokumenty lub informacje 

nieprawdziwe lub niepełne;", 

–  w pkt 50 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 51-54 w brzmieniu: 

"51)  nie przestrzega obowiązków wynikających z art. 4 ust. 5, art. 7 ust. 1-4, art. 9 ust. 1, 12 i 

14, art. 10, art. 12, art. 36, art. 37, art. 39-41, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 4, art. 48 ust. 1, 3 i 

4, art. 50, art. 52 ust. 1 i 2, art. 53, art. 54, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 5, art. 60, art. 62, art. 

75 ust. 3 oraz art. 80 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2015/1222, w tym przekazuje informacje 

nieprawdziwe lub niepełne; 

52)  utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 23r; 

53)  nie wykonuje w terminie obowiązku zawiadomienia, o którym mowa w art. 37a ust. 1; 

54)  nie przekazuje Prezesowi URE w terminie, w formie pisemnej informacji, o której mowa 

w art. 38 ust. 11.", 

b)  ust. 2g otrzymuje brzmienie: 

"2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1)   pkt 30c, 30e i 30f, wynosi od 1000 zł do 5000 zł; 

2)   pkt 6d i 6e, 39-43 i 51, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł; 

3)   pkt 30b, 30i-30p i 30u, wynosi od 10 000 zł do 500 000 zł.", 
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c)  w ust. 2 h pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

"9)  pkt 49 i 52-54 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;", 

d)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa: 

1)   w ust. 1 pkt 1, 1b-1e, 1g, 1k, 2, 3a-6c, 8-11, 12d-17b, 18a-20, 21a-27, 30a, 30d, 30g, 30h, 

30r-30t, 31, 32, 35-38, nie może być niższa niż 10 000 zł i wyższa niż 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 być niższa niż 10 000 zł i nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego 

przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym; 

2)   w ust. 1 pkt 7, 7a i 12, nie może być niższa niż 2000 zł i wyższa niż 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 być niższa niż 2000 zł i nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego 

przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym.", 

e)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"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 uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także 

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."; 

52)  w art. 57g ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

przeładunku, skraplania, regazyfikacji, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami 

ciekłymi, gazowymi lub energią, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez 

wymaganej koncesji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 5."; 

53)  po art. 62d dodaje się art. 62e w brzmieniu: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2478335:part=a57(g):ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2478335:part=a62(d):ver=1&full=1
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"Art. 62e. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na 

wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu 

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

zagranicą, a także podmiot przywożący, które nie wykonały obowiązku, o którym mowa 

w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 i 1986 oraz z 2017 r. poz. 1387), 

przekazują do Prezesa URE informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw 

ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności, zgodnie z wzorem określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 43e ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Kto nie przekazuje w terminie informacji lub przekazuje nieprawdziwą informację, o której 

mowa w ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł oddzielnie dla każdego 

rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych 

3. Karę, o której mowa w ust. 2, nakłada Prezes URE, z uwzględnieniem art. 56 ust. 4 i 5-

7a.". 

Art. 37. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów: 

1)   art. 8 pkt 2-5, 8 i 9, art. 11, art. 34 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia; 

2)   art. 1 pkt 51 lit. a tiret czwarte w zakresie dodawanego [art. 56 ust. 1 pkt 6a-6c]  < art. 56 

ust. 1 pkt 6aa–6c>, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

3)   art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11t ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 11x ust. 4, 

które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

4)   art. 1 pkt 19, który wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

5)   art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11zg oraz pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w zakresie 

dodawanego [art. 56 ust. 1 pkt 30u i lit. d] < art. 56 ust. 1 pkt 30u i lit. b> w zakresie, w 

jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30u, które wchodzą w życie pierwszego dnia 

miesiąca następującego po upływie 30 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

6)   art. 1 pkt 5 lit. b, pkt 6, pkt 14 lit. d, pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11y ust. 1 pkt 1-4 

i 6 i ust. 2 pkt 2-8, art. 11z ust. 1-3, art. 11zb-11zd, art. 11zf, pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w 

zakresie dodawanego art. 56 w ust. 1 pkt 30b, 30h, 30j-30p, lit. b w zakresie, w jakim 

przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30b i 30j-30p, lit. d w zakresie, w jakim przepis ten 

dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30h, art. 7 pkt 2, pkt 6 lit. a i pkt 14 lit. b i c, art. 8 pkt 6 oraz art. 
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9, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 36 

miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 


