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<> 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 13 stycznia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych  

w związku z sytuacją na rynku gazu 

 

(druk nr 617) 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 

z późn. zm.) 

Art.  62b. 

1. Taryfy ustalane dla: 

1) odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców, którzy dokonują zakupu paliw 

gazowych: 

a) w punkcie wirtualnym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 

i 2, 

b) w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego 

(CNG), 

c) w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych w rozumieniu przepisów o 

zamówieniach publicznych 

- które stosuje się do dnia 30 września 2017 r., 

[2) odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, które stosuje się do dnia 31 

grudnia 2023 r. 

- przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi 

lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa 

URE.] 

<2) odbiorców paliw gazowych:  

a) w gospodarstwach domowych,  

b) będących wspólnotami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo 

spółdzielniami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208), 
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c) innych niż podmioty, o których mowa w lit. b, które z mocy ustawy, umowy 

lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia 

paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez 

gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, o których mowa w lit. d, w 

zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone w tym 

przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach 

domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach 

podmiotów określonych w lit. d, pod warunkiem złożenia oświadczenia, o 

którym mowa w art. 62ba,  

d) o ile złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 62bb, będących: 

– podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na 

potrzeby udzielania tych świadczeń,  

– jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66), w zakresie w jakim zużywają paliwo 

gazowe na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, 

– noclegowniami i ogrzewalniami, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim zużywają 

paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności, 

– jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. 

poz. 159, 1006, 1981, 2270 i 2328), w zakresie w jakim zużywają paliwo 

gazowe na potrzeby podstawowej działalności, 

– podmiotami systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie w jakim zużywają paliwo 

gazowe na potrzeby podstawowej działalności, 

 – podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 

2232), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej 

działalności, 
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– podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce, a także dziennymi 

opiekunami, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), w 

zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej 

działalności, 

 – kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, o których mowa w ustawie z 

dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1153), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby 

działalności niegospodarczej, 

 – podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie w jakim 

zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności, 

 – podmiotami prowadzącymi działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na 

potrzeby tej działalności, 

–  ochotniczymi strażami pożarnymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 

grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490), w 

zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby realizacji zadań 

określonych w tej ustawie, 

– placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 

i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w 

jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności, 

– rodzinnymi domami pomocy, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz mieszkaniami chronionymi, o 

których mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo 

gazowe na potrzeby podstawowej działalności, 

– centrami integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176), w 

zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej 

działalności, 
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– klubami integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie w jakim zużywają 

paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności, 

– warsztatami terapii zajęciowej, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), oraz 

zakładami aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, 

w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej 

działalności, 

–  organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim 

zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego, 

–   spółdzielniami socjalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 

r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085), w zakresie w jakim 

zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności 

– które stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.> 

2. Jeżeli umowa sprzedaży paliw gazowych lub umowa kompleksowa nie określają ceny 

paliw gazowych lub sposobu jej ustalania po ustaniu obowiązku przedkładania taryf do 

zatwierdzenia Prezesowi URE, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się sprzedażą 

paliw gazowych przesyła odbiorcy projekt zmiany umowy w zakresie proponowanych cen 

paliw gazowych lub sposobu ich ustalania, w terminie umożliwiającym dostosowanie tej 

umowy przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 2 

miesiące przed upływem tych terminów. Wraz z projektem zmiany umowy 

przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane przesłać odbiorcy pisemną informację o 

prawie do wypowiedzenia umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, odbiorca może wypowiedzieć umowę sprzedaży 

paliw gazowych lub umowę kompleksową, bez ponoszenia kosztów, składając do 

przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Umowa ta ulega rozwiązaniu z 

ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o 

wypowiedzeniu umowy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca może 

wskazać późniejszy termin rozwiązania tej umowy. 
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<Art. 62ba. 

1. Odbiorcy, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b i c, przed zawarciem ze 

sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy 

kompleksowej składają temu sprzedawcy oświadczenie, o którym mowa w ust. 2. 

2. Oświadczenie składane przez odbiorcę zawiera: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę, o 

którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b lub c; 

2) wskazanie danych służących określeniu szacowanej części paliwa gazowego, 

która będzie zużywana na potrzeby: 

a) odbiorców w gospodarstwach domowych w lokalach mieszkalnych lub na 

potrzeby wytwarzania ciepła zużywanego przez odbiorców w gospodarstwach 

domowych w lokalach mieszkalnych oraz na potrzeby części wspólnych 

budynków wielolokalowych, oraz 

b) odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d, prowadzących 

działalność w lokalach odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, 

c) inne niż określone w lit. a i b; 

3) określenie szacowanej części paliwa gazowego, która będzie zużywana na 

potrzeby, o których mowa w pkt 2. 

3. Określenie szacunkowej części paliwa gazowego w oświadczeniu, o którym mowa w 

ust. 2, jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a 

lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru 

prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych. 

4. Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, która mimo 

ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, albo 

w oświadczeniu tym określi szacowaną część paliwa gazowego, która będzie 

zużywana na potrzeby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, w sposób rażąco 

sprzeczny z ust. 3, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec sprzedawcy 

paliw gazowych do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy w cenie paliwa gazowego 

zawartej w cenniku sprzedawcy paliw gazowych a ceną w taryfie tego sprzedawcy 

oraz ilością paliwa gazowego zużytego na potrzeby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. 

c.  
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5. Niezłożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. c, oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 2, uprawnia sprzedawcę paliw gazowych do niestosowania 

wobec tego odbiorcy taryfy, o której mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2. 

6. W przypadku umów, o których mowa w ust. 1, zawartych na okres dłuższy niż rok 

odbiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 2, nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Art. 62bb. 

1. Odbiorca paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d, przed 

zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub 

umowy kompleksowej składa temu sprzedawcy oświadczenie, które zawiera: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę, o 

którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d; 

2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części paliwa gazowego, 

które będzie zużywane na potrzeby: 

a)  o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d, oraz 

b)  inne niż określone w tym przepisie; 

3) określenie szacowanej części paliwa gazowego, która będzie zużywana na 

potrzeby, o których mowa w pkt 2. 

2. Określenie szacunkowej części paliwa gazowego w oświadczeniu, o którym mowa w 

ust. 1, jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a 

lub z uwzględnieniem powierzchni lokali, charakteru prowadzonej w nich 

działalności oraz posiadanych danych historycznych. 

3. Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, która w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, określi szacowaną część paliwa gazowego, 

która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, w sposób 

rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec 

sprzedawcy paliw gazowych do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy w cenie paliwa 

gazowego zawartej w cenniku sprzedawcy paliw gazowych a ceną w taryfie tego 

sprzedawcy oraz ilością paliwa gazowego zużytego na potrzeby, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2 lit. b. 

4. Niezłożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d, oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 1, uprawnia sprzedawcę paliw gazowych do niestosowania 

wobec tego odbiorcy taryfy, o której mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2.  
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Art. 62bc. 

1. Oświadczenia, o których mowa w art. 62ba ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 62bb ust. 1 pkt 1 i 

2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń.  

2. Oświadczenia, o których mowa w art. 62ba ust. 2 i art. 62bb ust. 1, podpisuje się 

własnoręcznie lub podpisem posiadającym kwalifikowany certyfikat podpisu 

elektronicznego wystawiony przez dostawcę usług zaufania, o którym mowa w 

ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), osoby uprawnionej do reprezentacji 

podmiotu. 

Art. 62bd. 

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

oświadczeń, o których mowa w art. 62ba ust. 2 i art. 62bb ust. 1, mając na względzie 

zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tych oświadczeń oraz potrzebę 

ujednolicenia ich formy. 

Art. 62be. 

1. Kto nie dopełnia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 62ba, w 

imieniu i na rzecz podmiotów określonych w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b, podlega karze 

grzywny od 500 do 50 000 złotych.  

2. W przypadku ukarania za czyn określony w ust. 1 sąd może orzec zakaz zajmowania 

stanowiska członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. 

3. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym 

przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.> 

 

<Art. 62g. 

1. W przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy skalkulowanej przez 

przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art. 62f ust. 1, zwane dalej „podmiotem 

uprawnionym”, zgodnie z art. 62f, podmiotowi uprawionemu przysługuje z tego 

tytułu rekompensata ustalana na zasadach określonych w art. 62h–62j. 
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2. Rekompensata, o której mowa w ust. 1, przysługuje podmiotowi uprawnionemu za 

każdy miesiąc kalendarzowy począwszy od dnia wprowadzenia przez podmiot 

uprawniony do stosowania taryfy skalkulowanej na zasadach określonych w art. 62f, 

nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

Art. 62h. 

1. Rekompensata, o której mowa w art. 62g ust. 1, przysługuje podmiotowi 

uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy okresu, o którym mowa w art. 62g 

ust. 2, w kwocie stanowiącej sumę: 

1) faktycznych kosztów zakupu paliwa gazowego poniesionych na potrzeby 

odbiorców w gospodarstwach domowych dla dostaw w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, pomniejszonych o koszty 

uzasadnione w kosztach przyjętych do kalkulacji taryfy zgodnie z art. 62f ust. 2 i 

3 oraz o kwotę zaliczki na poczet rekompensaty ustalonej zgodnie z pkt 2, która 

została wypłacona podmiotowi uprawnionemu na poczet miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o rekompensatę; 

2)  zaliczki na poczet rekompensaty należnej za miesiąc następujący po miesiącu 

złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, w kwocie stanowiącej różnicę między 

kosztami planowanymi do poniesienia przez podmiot uprawniony w miesiącu 

następującym po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty a kosztami 

uzasadnionymi w kosztach przyjętych do kalkulacji taryfy zgodnie z art. 62f ust. 

2 i 3. 

2. Wysokość rekompensaty miesięcznej, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z 

następującym wzorem: 

R = (KF - KT-1 - R2(m-1)) + (KP – KT+1) 

gdzie: 

R – oznacza kwotę rekompensaty miesięcznej (zł), 

KF – oznacza faktyczny koszt zakupu paliwa gazowego na potrzeby odbiorców w 

gospodarstwach domowych dla dostaw w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku o wypłatę rekompensaty, udokumentowany zgodnie z prowadzoną przez 

podmiot uprawniony ewidencją księgową (zł), 

KT-1 – oznacza koszty przyjęte jako koszty uzasadnione zakupu paliwa gazowego w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty (zł). Do 
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wyliczenia kosztów uzasadnionych, o których mowa w zdaniu pierwszym, przyjmuje 

się iloczyn średniego jednostkowego kosztu zakupu paliwa gazowego, określonego 

przez Prezesa URE w decyzji zatwierdzającej taryfę skalkulowaną przez podmiot 

uprawniony zgodnie z art. 62f, oraz miesięcznej ilości paliwa gazowego. Jako 

miesięczną ilość paliw gazowych, o której mowa w zdaniu drugim, przyjmuje się 

roczną ilość paliw gazowych określoną przez podmiot uprawniony, wykazaną we 

wniosku o zatwierdzenie taryfy skalkulowanej zgodnie z art. 62f i stanowiącą dla 

miesiąca: 

1) stycznia 2022 r. – 15% tej ilości; 

2) lutego 2022 r. – 15% tej ilości; 

3) marca 2022 r. –10% tej ilości; 

4) kwietnia 2022 r. – 10% tej ilości; 

5) maja 2022 r. – 5% tej ilości; 

6) czerwca 2022 r. – 3% tej ilości; 

7) lipca 2022 r. – 3% tej ilości; 

8) sierpnia 2022 r. – 3% tej ilości; 

9) września 2022 r. – 4% tej ilości; 

10) października 2022 r. – 8% tej ilości; 

11) listopada 2022 r. – 10% tej ilości; 

12) grudnia 2022 r. – 14% tej ilości, 

R2(m-1) – oznacza kwotę zaliczki na poczet rekompensaty wypłaconej podmiotowi 

uprawnionemu na poczet miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o 

wypłatę rekompensaty (zł), 

KP – oznacza planowany koszt zakupu paliwa gazowego dla dostaw w miesiącu 

następującym po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, według 

oświadczenia podmiotu uprawnionego (zł). Do wyliczenia kosztów uzasadnionych 

przyjmuje się iloczyn stawki referencyjnej w wysokości 310 zł za megawatogodzinę 

oraz miesięcznej ilości paliwa gazowego. Jako miesięczną ilość paliw gazowego, o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się roczną ilość paliw gazowych 

określoną przez podmiot uprawniony wykazaną we wniosku o zatwierdzenie taryfy 

skalkulowanej na zasadach określonych w art. 62f i stanowiącą dla miesiąca: 

1) stycznia 2022 r. – 15% tej ilości; 

2) lutego 2022 r. –15% tej ilości; 
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3) marca 2022 r. – 10% tej ilości; 

4) kwietnia 2022 r. – 10% tej ilości; 

5) maja 2022 r. – 5% tej ilości; 

6) czerwca 2022 r. – 3% tej ilości; 

7) lipca 2022 r. – 3% tej ilości; 

8) sierpnia 2022 r. – 3% tej ilości; 

9) września 2022 r. – 4% tej ilości; 

10) października 2022 r. – 8% tej ilości; 

11) listopada 2022 r. – 10% tej ilości; 

12) grudnia 2022 r. – 14% tej ilości, 

KT+1 – oznacza koszty przyjęte jako koszty uzasadnione zakupu paliwa gazowego w 

miesiącu następującym po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty (zł). 

Do wyliczenia kosztów uzasadnionych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

przyjmuje się iloczyn średniego jednostkowego kosztu zakupu paliwa gazowego, 

określonego przez Prezesa URE w decyzji zatwierdzającej taryfę skalkulowaną przez 

podmiot uprawniony zgodnie z art. 62f, oraz miesięcznej ilości paliwa gazowego. 

Jako miesięczną ilość paliw gazowych, o której mowa w zdaniu drugim, przyjmuje 

się roczną ilość paliw gazowych określoną przez podmiot uprawniony, wykazaną we 

wniosku o zatwierdzenie taryfy skalkulowanej zgodnie z art. 62f i stanowiącą dla 

miesiąca: 

1) stycznia 2022 r. – 15% tej ilości; 

2) lutego 2022 r. – 15% tej ilości; 

3) marca 2022 r. – 10% tej ilości; 

4) kwietnia 2022 r. – 10% tej ilości; 

5) maja 2022 r. – 5% tej ilości; 

6) czerwca 2022 r. – 3% tej ilości; 

7) lipca 2022 r. – 3% tej ilości; 

8) sierpnia 2022 r. – 3% tej ilości; 

9) września 2022 r. – 4% tej ilości; 

10) października 2022 r. – 8% tej ilości; 

11) listopada 2022 r. – 10% tej ilości; 

12) grudnia 2022 r. – 14% tej ilości. 
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3. Rekompensata miesięczna, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na wniosek 

podmiotu uprawnionego. Ostatni wniosek o wypłatę rekompensaty miesięcznej 

składa się w terminie do dnia 25 stycznia 2023 r. 

4. Wypłacone rekompensaty miesięczne pomniejszają wysokość korekty, o której mowa 

w art. 62f ust. 4. 

Art. 62i. 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat, o których mowa w art. 62g, 

jest Zarządca Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 

2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z 

przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 

elektrycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1874 oraz z 2021 r. poz. 1505), zwany dalej 

„zarządcą rozliczeń”. 

2. Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem 

prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów na 

podstawie podanych we wniosku danych. 

3. Wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty podmiot uprawniony składa oświadczenie 

o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 

1 pkt 2 lit. b–d, o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że ceny i stawki opłat, za okres wniosku o 

rekompensatę, stosowane względem odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 lit. 

b–d ustawy, są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją 

na rynku gazu (Dz. U. poz. …).”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Warunkiem wypłaty 

rekompensaty jest złożenie oświadczenia. 

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca 

rozliczeń zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty rekompensaty w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku, z zastrzeżeniem ust. 12. W 

przypadku gdy wartość obliczonej zgodnie ze wzorem rekompensaty za dany miesiąc 

jest ujemna, rekompensata miesięczna w tym miesiącu nie jest wypłacana. Ujemna 

wartość rekompensaty zostanie rozliczona we wnioskach za kolejne okresy. 
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Zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej.  

5. W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe, zarządca 

rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa podmiot uprawniony 

do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. W zakresie, w jakim kwota 

rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta jest przez zarządcę rozliczeń 

wypłacana zgodnie z ust. 4. 

6. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych 

we wniosku o wypłatę rekompensaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

do ich usunięcia zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia wniosku w zakresie, w 

jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości, informując podmiot uprawniony o 

przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty 

nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

7. Odmowa, o której mowa w ust. 6, nie pozbawia podmiotu uprawnionego możliwości 

ponownego złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty. Przepisy ust. 1–6 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Zarządca rozliczeń może żądać od podmiotu uprawnionego przedłożenia 

dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty w 

terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty kwoty rekompensaty za ostatni miesiąc, za 

który została wypłacona rekompensata, o której mowa w art. 62g ust. 1. 

9. Jeżeli podmiot uprawniony w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej z 

rekompensat miesięcznych, o której mowa w 62h ust. 1, zaprzestał prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, kwotę 

rekompensaty uznaje się za pobraną nienależnie i podmiot uprawniony jest 

obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami. W przypadku gdy nie zostanie 

dokonany zwrot, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą 

wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania 

tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki za 

opóźnienie od dnia jej otrzymania.  

10. Wniosek o rekompensatę składa się do 25. dnia każdego miesiąca.  

11. Po zakończeniu roku kalendarzowego zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji 

rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu na podstawie otrzymanego od 
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tego podmiotu wniosku o rozliczenie rekompensaty i niezwłocznie informuje Prezesa 

URE o wynikach dokonanej weryfikacji. W przypadku gdy suma rekompensat 

przekracza kwotę korekty, o której mowa w art. 62f ust. 4, nadpłata ponad kwotę 

korekty podlega zwrotowi zarządcy rozliczeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez podmiot uprawniony żądania zwrotu od zarządcy rozliczeń. Zwrot nadpłaty, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, nie może przekraczać sumy wypłaconych 

podmiotowi uprawnionemu kwot rekompensat miesięcznych. W przypadku gdy nie 

zostanie dokonany zwrot, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną 

określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej 

zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty 

rekompensaty są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia otrzymania 

decyzji. 

12. W przypadku braku środków na wypłatę rekompensat zarządca rozliczeń 

wstrzymuje wypłatę do czasu zapewnienia środków na ten cel.  

13. Procedura weryfikacji i rozpatrywania wniosków o wypłatę rekompensaty oraz 

wniosków o rozliczenie rekompensaty, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń 

odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski składa się do zarządcy 

rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej 

administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu uprawnionego. 

14. W sprawach decyzji wydawanych przez zarządcę rozliczeń organem wyższego 

stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego w stosunku do zarządcy rozliczeń jest minister 

właściwy do spraw energii.  

15. Zarządca rozliczeń informuje Prezesa URE o wypłaconych podmiotowi 

uprawnionemu na podstawie otrzymanego od tego podmiotu wniosku o weryfikację 

kwot rekompensat, w terminie 7 dni od dnia dokonania wypłaty. 

 

Art. 62j. 

Rekompensaty, o których mowa w art. 62g, są finansowane z Funduszu Wypłaty 

Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z 

2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532 oraz z 2021 r. poz. 1093).> 
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USTAWA 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 2021 r. poz. 2249) 

 

Art.  70b. 

W okresie od dnia 30 czerwca 2024 r. do dnia 29 czerwca 2029 r. zapasy agencyjne 

utrzymuje się co najmniej w 50% w postaci paliw, w pozostałej części zapasy te mogą być 

utrzymywane w postaci ropy naftowej. 

<Art. 70c. 

1. W terminie do dnia 30 września 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot 

dokonujący przywozu gazu ziemnego, z wyjątkiem przedsiębiorstw lub podmiotów, 

które zleciły w całości utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

innemu podmiotowi na podstawie art. 24b, mogą zlecić Agencji, na podstawie 

umowy, wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego. Przepisy art. 24b ust. 1a–5 i 9–11 stosuje się odpowiednio. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

mogą wystąpić do Agencji o zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, dotyczącej 

okresu: 

1) do dnia 30 września 2022 r. – w terminie do dnia 28 lutego 2022 r., a umowa 

powinna zostać zawarta do dnia 15 marca tego roku; 

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. – w terminie do dnia 1 

sierpnia 2022 r., a umowa powinna zostać zawarta do dnia 15 września tego roku. 

3. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, w przypadku, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 1, Agencja:  

1) nabywa, na rzecz Skarbu Państwa, od przedsiębiorstwa lub podmiotu, o których 

mowa w ust. 1, gaz ziemny , po cenie obliczonej zgodnie z wzorem: 

ZO=Wol ×TGE 

gdzie: 

ZO –  cena nabycia, 

Wol –  wolumen zapasów obowiązkowych podlegających sprzedaży, 
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TGE –  średnia arytmetyczna cen rozliczeniowych w kontraktach z dostawą 

planowaną w II i III kwartale 2022 r., notowanych w ostatnich 30 dniach 

kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających dzień przeniesienia własności 

gazu ziemnego, publikowanych na stronie podmiotowej spółki prowadzącej 

Towarową Giełdę Energii; 

oraz  

2) wstępuje w prawa i obowiązki przedsiębiorstwa lub podmiotu, o których mowa w 

ust. 1, wynikające z umów o świadczenie usług magazynowania zawartych z 

operatorem systemu magazynowania w zakresie dotyczącym zapasów 

obowiązkowych tego przedsiębiorstwa lub podmiotu. 

4. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 3 pkt 1, może być dokonywana w ratach. Umowa, 

o której mowa w ust. 1, określa harmonogram płatności dokonywanych przez 

Agencję, przy czym całościowego rozliczenia za gaz ziemny dokonuje się nie później 

niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

5. Wykonywanie przez Agencję zadań, o których mowa w ust. 1, jest finansowane ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). 

6. Do działań podejmowanych przez Agencję w celu wykonania umowy, o której mowa 

w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. 

poz. 25).> 

 

 

USTAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495, 1532 oraz z 2021 r. poz. 

1093) 

Art.  12. 

Przychodami Funduszu są: 
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1) 80% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 

ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538); 

[2)  środki stanowiące zwrot kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz 

dofinansowań;] 

<2) środki stanowiące zwrot kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz 

dofinansowań, jak również rekompensat lub zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 

1 lub art. 62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

oraz w art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją 

na rynku gazu (Dz. U. poz. …);> 

3) dotacje celowe z budżetu państwa; 

4)  odsetki od wolnych środków finansowych Funduszu przekazanych w zarządzanie 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. 

zm.); 

5) dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy; 

6) wpływy z innych środków publicznych; 

7) wpływy z innych tytułów. 

 

Art.  13. 

Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) wypłatę kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań; 

2) wypłatę wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu [.] <;> 

<3) wypłatę rekompensat lub zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w art. 8, art. 11 

i art. 12 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.> 

 

Art.  15. 

Do zadań dysponenta Funduszu należy w szczególności: 

1)  nadzór nad wykonywaniem przez zarządcę rozliczeń cen zadań, o których mowa w art. 16 

ust. 1 [pkt 1-2a] <pkt 1–2b>; 
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2) zatwierdzanie przedłożonego przez zarządcę rozliczeń cen sprawozdania z wykonania 

rocznego planu finansowego Funduszu. 

 

Art.  16. 

1. Do zadań zarządcy rozliczeń cen w zakresie zarządzania Funduszem należy: 

1)  weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1b, 4a oraz art. 9 ust. 1; 

<1a) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 62h ust. 3 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 13 

stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;> 

2)  dokonywanie wypłat kwot różnicy ceny i rekompensat finansowych, a także korekt 

tych wypłat; 

2a)  dokonywanie wypłat dofinansowania oraz wydawanie zaświadczeń o udzielonej 

pomocy de minimis; 

<2a) dokonywanie wypłat rekompensat i zaliczek, o których mowa w art. 62g ust. 1 

lub art. 62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

oraz ustawie z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;> 

3) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z wykonania 

rocznego planu finansowego Funduszu; 

4) przekazywanie w imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie odrębnego 

upoważnienia, wolnych środków Funduszu w zarządzanie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

5) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu 

finansowego Funduszu; 

6)  (uchylony); 

7)  prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej środków Funduszu; 

8) (uchylony). 

9)  dokonywanie zapłaty wynagrodzenia BGK za prowadzenie obsługi bankowej 

Funduszu. 

2.  Zarządca rozliczeń cen nie pobiera wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, a koszty z 

tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 2. 
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USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) 

 

Art.  31zzh. 

1. Spółka prowadząca giełdową izbę rozrachunkową oraz spółka wykonująca funkcję 

giełdowej izby rozrachunkowej na podstawie art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi w okresie do dnia 30 września 2020 r. 

dopuszczają w szczególności następujące formy zabezpieczeń niepieniężnych 

wnoszonych na pokrycie depozytów zabezpieczających rozliczane przez te spółki 

transakcje: 

1) prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 

568, 695, 1086 i 1503) potwierdzających wytworzenie energii z odnawialnych źródeł 

energii, której okres wytworzenia rozpoczął się dnia 1 marca 2009 r., z wyłączeniem 

praw majątkowych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego, której 

okres produkcji rozpoczął się dnia 1 lipca 2016 r.; 

2) uprawnienia do emisji, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1077); 

3) gwarancje bankowe; 

4) poręczenie spółki: 

a) z grupy kapitałowej, będącej w stosunku do podmiotu, któremu udzielane jest takie 

poręczenie, przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz 

b) posiadającej 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.) 

co najmniej na poziomie kategorii ratingowej wskazanej w ust. 4 oraz spełniający 

wymagania, o których mowa w ust. 3, oraz 

c) która do umowy poręczenia dołączyła gwarancję bankową lub oświadczenie, 

złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 

1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. 

http://lex.senat.pl/#/document/17220859?unitId=art(68(a))ust(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18182244?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17562751?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17337528?unitId=art(4)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67909907?unitId=art(3)pkt(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(777)par(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(777)par(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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2. Zwalnia się z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w stosunku do 

maksymalnie 50% wartości wymaganych depozytów, o których mowa w ust. 1, podmiot 

będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej, w przypadku gdy podmiot ten: 

1) posiada ocenę inwestycyjną, zwaną dalej "ratingiem kredytowym", dokonaną przez 

instytucję wskazaną w ust. 3 na minimalnym poziomie określonym w ust. 4 oraz 

2) złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 

777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Instytucjami, których rating kredytowy zwalnia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia 

finansowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, są następujące agencje ratingowe: 

1) Fitch; 

2) Moody's; 

3) Standard & Poor's. 

4. Minimalny poziom długoterminowego ratingu kredytowego, który zwalnia z obowiązku 

ustanowienia zabezpieczenia finansowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, dla 

instytucji wskazanej w ust. 3: 

1) pkt 1 - wynosi BBB-; 

2) pkt 2 - wynosi Baa3; 

3) pkt 3 - wynosi BBB-. 

5. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dla podmiotu będącego 

członkiem giełdowej izby rozrachunkowej nie może być większe niż 50% wartości 

wymaganych depozytów, o których mowa w ust. 1. 

6. Dla zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wnoszonych przez 

podmioty, które posiadają rating kredytowy lub należą do grupy kapitałowej posiadającej 

rating kredytowy dokonany przez instytucję wskazaną w ust. 3 na minimalnym poziomie 

określonym w ust. 4, nie stosuje się limitów ilościowych ograniczających możliwość 

wnoszenia tych form zabezpieczeń. 

7. Suma zabezpieczenia finansowego w formach wskazanych w ust. 1 oraz zwolnienia z 

obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 2, nie może 

być większa niż 90% wartości wymaganych zabezpieczeń dla danego podmiotu będącego 

członkiem giełdowej izby rozrachunkowej. 

[8.   Spółka prowadząca giełdową izbę rozrachunkową oraz spółka wykonująca funkcję 

giełdowej izby rozrachunkowej na podstawie art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(777)par(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(777)par(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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r. o obrocie instrumentami finansowymi stosuje przepisy ust. 1-7 również do dnia 30 

czerwca 2022 r.] 

<8. Spółka prowadząca giełdową izbę rozrachunkową oraz spółka wykonująca funkcję 

giełdowej izby rozrachunkowej na podstawie art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi stosuje przepisy ust. 1, 3, 4, 6 i 7 

również do dnia 31 marca 2023 r., przy czym: 

1) zwalnia się z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w stosunku do 

maksymalnie 75% wartości wymaganych depozytów, o których mowa w ust. 1, 

podmiot będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej, w przypadku gdy 

podmiot ten: 

a) posiada rating kredytowy dokonany przez instytucję wskazaną w ust. 3 na 

minimalnym poziomie określonym w ust. 4 lub wykonuje obowiązek, o 

którym mowa w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, oraz 

b) złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w 

trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego; 

2) zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dla podmiotu będącego 

członkiem giełdy izby rozrachunkowej nie może być większe niż 75% wartości 

wymaganych depozytów, o których mowa w ust. 1.> 

 

 

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) 

 

Art.  65. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, 

zwany dalej "Funduszem", w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568). 

http://lex.senat.pl/#/document/18966440?unitId=art(2)ust(2)&cm=DOCUMENT
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2. Prezes Rady Ministrów zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą 

w szczególności zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu, o których mowa w 

ust. 3, na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19, oraz zasady zawierania porozumień, o których mowa w 

ust. 7. 

3. Wypłaty ze środków Funduszu są realizowane na podstawie dyspozycji wypłaty składanej 

do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady 

Ministrów może upoważnić do składania dyspozycji wypłaty ze środków Funduszu 

dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji 

rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), określając 

jednocześnie zakres tego upoważnienia. 

4. Środki Funduszu pochodzą z: 

1) wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa 

w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z 

wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać 

przeznaczone na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19; 

3) wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich; 

4)  

wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 66; 

5) środków z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

6) innych przychodów. 

5. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na: 

1) finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19; 

2) wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3, oraz pokrycie 

kosztów ich emisji; 

http://lex.senat.pl/#/document/16799073?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 67 ust. 2, 

wraz z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych; 

4)  zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 [.] <;> 

<5) udzielanie pożyczek.> 

6. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w umowie, o 

której mowa w ust. 2. 

6a.   Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie, dofinansowanie lub zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 4, również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne 

przewidują finansowanie tego rodzaju zadań z budżetu państwa, w tym w formie wpłat 

lub dotacji z budżetu państwa. 

6b.   Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zwrot wydatków, o którym mowa w ust. 5 

pkt 4 i ust. 6a, poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 od dnia utworzenia Funduszu. 

7. Finansowanie lub dofinansowanie może zostać udzielone za pośrednictwem 

poszczególnych dysponentów części budżetowych, a środki dla poszczególnych 

dysponentów są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Funduszu. 

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji Prezesa Rady Ministrów zawiera 

z dysponentami części budżetowych porozumienia określające sposób i terminy 

przekazywania, rozliczania i zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości. 

8. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom 

sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. 

9. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazanych przez Komisję 

Europejską na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom 

COVID-19 jest udzielane zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ich 

wykorzystaniu. 

10. Minister nadzorujący może zlecić podległym i nadzorowanym jednostkom sektora 

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zapewniając wsparcie ze 

środków Funduszu. 

11. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z 

Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. 

12. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują 

środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11. 

13. Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu 

planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11. 

14. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki 

sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym jednostka wyodrębnia 

przychody z tytułu wsparcia i koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

15. Prezes Rady Ministrów może zwrócić się z wiążącym poleceniem do dysponentów części 

budżetowych, którym podlegają albo którzy nadzorują jednostki sektora finansów 

publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, o informacje 

dotyczące w szczególności: 

1) wysokości środków pieniężnych jednostek na dzień przekazania informacji, z 

wyodrębnieniem środków z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

2) znanych w dniu przekazania informacji zobowiązań jednostki dotyczących danego roku 

- w terminie wyznaczonym, informując równocześnie ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

16. Prezes Rady Ministrów na podstawie informacji, o których mowa w ust. 15, może wydać 

jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób 

prawnych, wiążące polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych do Funduszu, 

określając ich wysokość oraz termin wpłaty. 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(14)&cm=DOCUMENT
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17. Wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 16, stanowią koszty tych jednostek, 

które ich dokonały. 

18. Prezes Rady Ministrów może nakazać Bankowi Gospodarstwa Krajowego zwrócić z 

Funduszu niewykorzystane w całości albo w części środki pieniężne tym jednostkom, 

które dokonały ich wpłaty, z wyłączeniem wpłat z budżetu państwa. 

19. Zwrot środków dokonany w bieżącym roku budżetowym stanowi zmniejszenie: 

1) wpływów Funduszu; 

2) wydatków jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

20. Zwrot środków dokonany w kolejnym roku budżetowym stanowi: 

1) wydatki Funduszu; 

2) wpływy jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

21. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza plan finansowy Funduszu, który określa w 

szczególności: 

1) przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z ust. 5; 

2) kwotę planowanych do wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji 

w kraju i za granicą na rzecz Funduszu, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

3) maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji, o których mowa w art. 67 

ust. 4. 

22. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do dnia 15 

kwietnia danego roku bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni. 

23. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z 

realizacji planu finansowego Funduszu w trybie i terminach określonych w przepisach 

dotyczących sprawozdawczości budżetowej. 

24. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia projekt planu finansowego Funduszu do: 

1) uzgodnienia - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do 

dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan; 

2) zatwierdzenia - Prezesowi Rady Ministrów. 

24a.  Prezes Rady Ministrów zatwierdza projekt planu finansowego Funduszu w terminie do 

dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

25. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu 

oraz podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3. 
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26. Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w: 

1) innych bankach; 

2) w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych; 

3) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

4) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski. 

27. Suma lokat, o których mowa w ust. 26, w jednym banku lub grupie banków powiązanych 

ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% okresowo wolnych 

środków Funduszu. 

28. W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów 

może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na 

inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin 

przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części 

budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie 

z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1220) do udzielenia tego wsparcia. 

29. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady rozdziału i przekazywania 

wsparcia pochodzącego ze środków Funduszu dla samorządowych instytucji 

artystycznych w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), 

organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca oraz przedsiębiorców w 

rozumieniu przepisów 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) prowadzących działalność 

gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, zakres, sposób i termin przedstawiania 

informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz sposób udzielania wsparcia przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez wskazane 

państwowe instytucje kultury podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

30.   Wsparcie, o którym mowa w ust. 29, jest udzielane jako pomoc operacyjna na kulturę i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(78(b))ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799073?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794454?unitId=art(11)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17030487?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/68437208?unitId=art(53)&cm=DOCUMENT
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rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 

31. W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów 

może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program polegający na udzieleniu organom 

prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą 

prowadzącym nauczanie w języku polskim wsparcia ze środków Funduszu na rozwijanie 

infrastruktury tych jednostek lub szkół, ©Kancelaria Sejmu s. 185/201 2022-01-17 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności 

podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym przez rozwijanie kompetencji 

kadry uczącej.  

32. Wsparcie, o którym mowa w ust. 31, jest udzielane na wniosek, który może być składany 

za pośrednictwem strony internetowej. Stronę internetową programu, o którym mowa w 

ust. 31, i jej obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z 

ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.  

33. Za pośrednictwem strony internetowej programu, o której mowa w ust. 32, jest możliwe 

składanie dokumentów dotyczących programu, o którym mowa w ust. 31, w tym 

informacji o wykorzystaniu wsparcia. Na stronie internetowej programu są podawane do 

publicznej wiadomości dokumenty, informacje i zalecenia dotyczące realizacji programu 

oraz harmonogram programu, a także jest możliwe pobranie materiałów informacyjnych, 

w tym związanych z identyfikacją wizualną programu.  

34. Organy prowadzące jednostki systemu oświaty i jednostki systemu oświaty oraz szkoły 

funkcjonujące za granicą prowadzące nauczanie w języku polskim, które są objęte 

wsparciem, o którym mowa w ust. 31, są obowiązane do brania udziału w ewaluacjach i 

monitorowaniu programu, o którym mowa w ust. 31.  

35. Przy ustalaniu wysokości wsparcia, o którym mowa w ust. 31, bierze się pod uwagę dane 

systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619 i 1981), lub kryteria 

sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych.  

36. W przypadku przyjęcia programu, o którym mowa w ust. 31, Rada Ministrów określi, w 

drodze rozporządzenia:  

1) szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia udzielanego organom 

prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą 
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prowadzącym nauczanie w języku polskim oraz formy i szczegółowy zakres tego 

wsparcia,  

2) tryb udzielania wsparcia organom prowadzącym jednostki systemu oświaty lub 

szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim, w 

tym tryb oceny wniosku o udział w programie oraz wniosku o udzielenie wsparcia, a 

także zakres informacji zawartych w tych wnioskach,  

3) sposób realizacji programu,  

4) szczegółowy zakres ewaluacji i monitorowania programu,  

5) sposób monitorowania programu  

– uwzględniając wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych w 

ramach programu ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu 

społecznym i gospodarczym lub sprzyjających eliminowaniu barier edukacyjnych.  

37. Rada Ministrów może określić, w przepisach wydanych na podstawie ust. 36, dysponenta 

części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej 

zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej właściwego 

do udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 31, biorąc pod uwagę rodzaje jednostek 

systemu oświaty lub szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie w języku 

polskim, objętych wsparciem. 

<38. Pożyczki, o których mowa w ust. 5 pkt 5, mogą być udzielane: 

1) sprzedawcy z urzędu, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne, w celu pozyskania środków na zagwarantowanie 

ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w 

gospodarstwie domowym, w szczególności na potrzeby bilansowania, zakupu lub 

rozliczenia zakupionego paliwa gazowego; 

2) przedsiębiorstwu energetycznemu realizującemu w 2021 r. obowiązek, o którym 

mowa w art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

w celu pozyskania środków na zagwarantowanie ciągłości dostaw paliwa 

gazowego do odbiorców, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia: 

a) paliw gazowych i zobowiązań związanych z tym zakupem i jego rozliczeniem, 

b) usług przesyłania paliw gazowych,  

c) usług dystrybucji paliw gazowych,  

d) usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, 

e) usług magazynowania paliw gazowych. 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

39. Udzielenie pożyczki, o której mowa w ust. 5 pkt 5, następuje na podstawie umowy 

zawieranej przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych z 

podmiotem, o którym mowa w ust. 38. 

40. Łączna kwota należności z tytułu kapitału pożyczek, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 

nie może w żadnym momencie przekroczyć 20.000.000.000 zł. 

41. Oprocentowanie pożyczki, o której mowa w ust. 5 pkt 5, nie może być niższe niż 

maksymalna stawka oprocentowania środków przyjętych w depozyt przez Ministra 

Finansów określona według przepisów wydanych na podstawie art. 78g ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powiększona o jeden 

punkt procentowy. 

42. Na rachunku Funduszu gromadzi się całość spłat kapitału, odsetek i innych 

dochodów wynikających z umowy pożyczki, o której mowa w ust. 5 pkt 5. 

43. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie udzielania pożyczek, o 

których mowa w ust. 5 pkt 5, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej 

gospodarki finansowej Funduszu oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.> 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 

i 694) 

Art.  41. 

1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w 

ustawie o finansach publicznych. 

2. Przychodami Agencji są: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa, planowane w części budżetowej, której 

dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przeznaczone na: 

[a) realizację zadań Agencji określonych w ustawie oraz w innych ustawach, z 

wyłączeniem zadań realizowanych przez Agencję w zakresie zapasów 

interwencyjnych określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego,] 

<a) realizację zadań Agencji określonych w ustawie oraz w innych ustawach, w 

szczególności w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 
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gazu ziemnego, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Agencję w zakresie 

zapasów interwencyjnych,> 

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z wykonywaniem zadań 

Agencji, w tym dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej 

utrzymywania rezerw strategicznych oraz innych inwestycji związanych z 

wykonywaniem zadań Agencji; 

2) dotacje celowe na realizację zadań, o których mowa w art. 32; 

3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej 

działalności Agencji, w tym zarządzania realizacją zadań, o których mowa w art. 31, z 

wyłączeniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych określonych w ustawie o 

zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego; 

4) przychody uzyskiwane ze sprzedaży rezerw strategicznych; 

5) przychody uzyskiwane ze świadczonych przez Agencję usług; 

6) darowizny; 

7) przychody z innych tytułów. 

3. Przychody, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, przeznacza się na realizację zadań Agencji, o 

których mowa w art. 31, oraz na bieżącą działalność Agencji, w tym wynagrodzenia jej 

pracowników. 

4. Agencja może zaciągać zobowiązania na okres realizacji danego zadania przekraczający 

rok budżetowy, jeżeli wydatki niezbędne na obsługę zobowiązania zostały określone w 

rocznym planie finansowym, o którym mowa w art. 42 ust. 1. 

5. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, w celu finansowania wydatków, za zgodą 

Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

6. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z 

uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

7. Agencja tworzy fundusz statutowy i fundusz świadczeń socjalnych. 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) 

 

Art. 2. 

1. Dodatek osłonowy przysługuje:  
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1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego 

miesięcznego dochodu w rozu-mieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 

2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym 

wielooso-bowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w 

rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;  

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego 

miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w 

wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został 

przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.  

2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego 

wieloosobowego, o którym mowa w ust. 1, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten 

przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.  

3. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna 

osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.  

4. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:  

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i 

przebywającym na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej;  

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w 

art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,  

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, 

niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;  
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3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obywatelom państw człon-kowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

członkom ich rodzin w rozumie-niu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeź-dzie z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:  

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;  

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;  

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;  

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

6. Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 

domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 

kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 

węglem lub paliwami węglopochodnymi, [wpisane] <zgłoszone> do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:  

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;  

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;  

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;  

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.  

7. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 2, jest 

niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.  

8. Dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 

stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w 

terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba, 

o której mowa w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 

miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, 

niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.  
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9. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. 

pozostawia się bez rozpoznania.  

10. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.  

11. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie 

wymaga wydania decyzji. Od-mowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub 

zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie niena-leżnie pobranego 

dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.  

12. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu 

dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile 

wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku 

osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej 

we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego 

organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.  

13. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego 

dodatku.  

14. Do ustalenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prawa do dodatku 

osłonowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 411 ust. 10j–10o oraz 

10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973, 2127 i 2269).  

15. Do spraw związanych z wypłatą dodatku osłonowego stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 

12 i 13, art. 30 oraz art. 32 ust. 1–1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych.  

16. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

17. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.  

18. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

wypłatę dodatku osłonowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i 

komunikatywności tego wniosku.  


