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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 22 lipca 2022 r.  

 

o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa 

w związku z sytuacją na rynku gazu 

 

(druk nr 781) 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) 

 

Art.  15f. 

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

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

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

szczególności promują i ułatwiają współpracę operatorów systemów przesyłowych w 

zakresie połączeń transgranicznych. 

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

członkowskich Unii Europejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania paliw 

gazowych i promowania solidarności regionalnej w zakresie zapewnienia tego 

bezpieczeństwa. [Współpraca ta obejmuje w szczególności podejmowanie działań 

mających na celu zapobieganie powstaniu zagrożenia bezpieczeństwa dostarczania paliw 

gazowych oraz współdziałanie w przypadku wystąpienia stanów kryzysowych, o których 

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

środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy 

Rady 2004/67/WE.] <Współpraca ta obejmuje w szczególności podejmowanie działań 

mających na celu zapobieganie powstaniu zagrożenia bezpieczeństwa dostarczania 

paliw gazowych oraz współdziałanie w przypadku wystąpienia stanów kryzysowych, 

o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącym środków zapewniających 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 

994/2010 (Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2017/1938”.> 
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3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawach dotyczących gazociągu 

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

gazociągu, może współpracować z organami do spraw regulacji gospodarki paliwami i 

energią lub innymi właściwymi organami państwa innego niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których infrastruktura 

gazowa jest połączona tym gazociągiem z systemem przesyłowym, w celu zapewnienia 

spójnego stosowania prawa Unii Europejskiej i zapobieżenia zakłóceniom konkurencji na 

wewnętrznym rynku gazu ziemnego oraz negatywnemu wpływowi tego gazociągu na 

bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w Unii Europejskiej. 

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

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

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki konsultuje 

się z organami regulacyjnymi tego państwa. 

 

<Art. 15fa. 

1. Minister właściwy do spraw energii jest właściwym organem w rozumieniu art. 2 pkt 

7 rozporządzenia 2017/1938. 

2. Minister właściwy do spraw energii przeprowadza krajową ocenę ryzyka oraz 

opracowuje plan działań zapobiegawczych i plan na wypadek sytuacji 

nadzwyczajnej, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 2 

rozporządzenia 2017/1938, w sposób i w terminach określonych w tym 

rozporządzeniu.> 

Art.  16. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii sporządza, dla obszaru swojego działania, plan rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, na 

okres nie krótszy niż 3 lata, uwzględniając: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - w przypadku planów sporządzanych 

przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub 

energii; 
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2) ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województw, albo w przypadku braku 

takiego planu, strategię rozwoju województwa - w przypadku planów sporządzanych 

przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub 

energii; 

3) politykę energetyczną państwa; 

4) dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2010 z dnia 13 lipca 2009 

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

energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w art. 8 ust. 3 

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 uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego 

zajmującego się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

5) politykę rozwoju infrastruktury i rynku paliw alternatywnych w transporcie[.]  <;> 

<6)  plan działań zapobiegawczych opracowywany zgodnie z art. 15fa ust. 2 – 

w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw gazowych.> 

2. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres 10 lat. 

Plan ten w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe podlega aktualizacji co 2 lata, a w 

zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną - co 3 lata. 

3. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu połączonego gazowego 

wyznaczony na sieci przesyłowej gazowej niebędącej jego własnością sporządza i 

corocznie aktualizuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na paliwa gazowe dla tej sieci. 

4. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego i operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres nie 

krótszy niż 5 lat. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się do aktualizacji planu. 

5. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego sporządzają prognozę dotyczącą stanu bezpieczeństwa 

dostarczania energii elektrycznej na okres nie krótszy niż 15 lat. 
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6. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 

gazowe lub energię elektryczną sporządzany przez operatora systemu dystrybucyjnego 

gazowego i operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uwzględnia 

odpowiednio plan rozwoju sporządzony przez operatora systemu przesyłowego gazowego 

i operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. 

7. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych lub energii; 

2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz planowanych 

nowych źródeł paliw gazowych lub energii, w tym instalacji odnawialnego źródła energii; 

3) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami 

gazowymi albo z systemami elektroenergetycznym innych państw - w przypadku planów 

sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców, w tym także 

przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych 

pomiarowych z licznika zdalnego odczytu; 

5) przewidywany sposób finansowania inwestycji; 

6) przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów; 

7) planowany harmonogram realizacji inwestycji; 

8) przedsięwzięcia w zakresie wykorzystywania magazynów energii elektrycznej, o ile 

operator systemu dystrybucyjnego, przesyłowego lub połączonego elektroenergetycznego 

uzna, że jest to uzasadnione technicznie dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej, oraz 

wykaże, w analizie kosztów i korzyści, że wykorzystanie magazynu energii elektrycznej 

przyniesie korzyści i nie będzie się wiązało z niewspółmiernie wysokimi kosztami - w 

przypadku planów sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. 

8. Plan, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną, opracowywany przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powinien także określać wielkość 

zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych źródeł, 

wielkość zdolności przesyłowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym i 

stopień ich wykorzystania, a także działania i przedsięwzięcia zapewniające 

bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej. 
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8a. Analiza, o której mowa w ust. 7 pkt 8, obejmuje w szczególności porównanie kosztów 

pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w krajowym systemie 

elektroenergetycznym oraz wykorzystywania magazynu energii elektrycznej w celu 

zapewnienia dostaw energii elektrycznej. 

9. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego określając w planie, o którym mowa w ust. 2, poziom połączeń 

międzysystemowych gazowych albo elektroenergetycznych, bierze w szczególności pod 

uwagę: 

1) krajowe, regionalne i europejskie cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym 

projekty stanowiące element osi projektów priorytetowych określonych w załączniku I do 

decyzji, o której mowa w art. 15b ust. 5 pkt 4; 

2) istniejące połączenia międzysystemowe gazowe albo elektroenergetyczne oraz ich 

wykorzystanie w sposób najbardziej efektywny; 

3) zachowanie właściwych proporcji między kosztami budowy nowych połączeń 

międzysystemowych gazowych albo elektroenergetycznych, a korzyściami wynikającymi 

z ich budowy dla odbiorców końcowych. 

10. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewniać długookresową maksymalizację 

efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne, tak 

aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen 

i stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych lub energii, przy zapewnieniu ciągłości, 

niezawodności i jakości ich dostarczania. 

11. W planie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się także zapotrzebowanie na nowe 

zdolności w systemie przesyłowym lub dystrybucyjnym zgłoszone przez podmioty 

przyłączone do sieci lub podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci. 

12. W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu projektu planu, o 

którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane współpracować z 

podmiotami przyłączonymi do sieci oraz z gminami, a w przypadku przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej 

współpracować z samorządem województwa, na którego obszarze przedsiębiorstwo to 

zamierza realizować przedsięwzięcia inwestycyjne; współpraca powinna polegać w 

szczególności na: 

1) przekazywaniu podmiotom przyłączonym do sieci, na ich wniosek, informacji o 

planowanych przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały 
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wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków przyłączenia 

lub dostawy paliw gazowych lub energii; 

2) zapewnieniu spójności pomiędzy planami przedsiębiorstw energetycznych i założeniami, 

strategiami oraz planami, o których mowa w art. 19 i art. 20, a w przypadku 

przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem paliw gazowych lub 

energii elektrycznej zapewnienie tej spójności dotyczy planów przedsiębiorstw 

energetycznych i założeń, strategii i planów sporządzanych przez samorząd województwa. 

13. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu 

Regulacji Energetyki, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją: 

1) paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza 

rocznie łącznie mniej niż 50 mln m
3 
tych paliw; 

2) energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza 

rocznie łącznie mniej niż 50 GWh tej energii; 

3) ciepła. 

14. Operator systemu przesyłowego gazowego, operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, operator systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przedkładają Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki do uzgodnienia projekt planu, o którym mowa w ust. 2 i 4, i jego 

aktualizację, do dnia 31 marca. W przypadku projektu planu sporządzonego przez 

operatora systemu przesyłowego, operator ten przedkłada projekt planu, o którym mowa 

w ust. 2, i jego aktualizację po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 15, 

wraz z wynikami tych konsultacji. 

14a. Projekt aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na paliwa gazowe, o którym mowa w ust. 2, 4 i 14, przedkłada się do 

uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do dnia 31 marca w 

roku, który jest drugim rokiem obowiązywania uzgodnionego planu rozwoju, niezależnie 

od daty jego uzgodnienia. 

15. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego konsultują projekt planu, o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem 

informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, z zainteresowanymi 
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stronami, zamieszczając projekt ten na swojej stronie internetowej i wyznaczając termin 

na zgłaszanie uwag. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni. 

15a. Operator systemu przesyłowego oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych są 

obowiązani do zamieszczania uzgodnionego z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki 

planu rozwoju, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem informacji, o których mowa w 

ust. 7 pkt 5 i 6, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub 

innych informacji prawnie chronionych, na swoich stronach internetowych. 

16. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki konsultuje sposób finansowania inwestycji ujętych w 

planie opracowanym przez operatora systemu przesyłowego gazowego z właścicielem 

sieci przesyłowej gazowej. 

17. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji 

Energetyki planu rozwoju, o którym mowa w ust. 1, ustala corocznie plan remontów, 

który zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

18. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane do uzgadniania projektu planu, o którym 

mowa w ust. 1, z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki corocznie, do dnia 30 kwietnia, 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie z realizacji tego planu. 

19. Samorząd województwa, gminy, przedsiębiorstwa energetyczne lub odbiorcy końcowi 

paliw gazowych lub energii udostępniają nieodpłatnie przedsiębiorstwom energetycznym, 

o których mowa w ust. 1, informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1-4 i 7, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 

20. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW sporządza i 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki prognozy na okres 15 lat obejmujące 

w szczególności ilości wytwarzanej energii elektrycznej, przedsięwzięcia w zakresie 

modernizacji, rozbudowy istniejących lub budowy nowych źródeł, a także dane 

techniczno-ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji oraz 

rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej. 

21. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, co 2 lata 

w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, aktualizuje prognozy, o których mowa w ust. 

20, i informuje o tych aktualizacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 

operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci jest przyłączone, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 

chronionych. 
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22. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej przyłączone do sieci 

przesyłowej przekazują operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub 

systemu połączonego elektroenergetycznego informacje o strukturze i wielkościach 

zdolności wytwórczych i dystrybucyjnych przyjętych w planach, o których mowa w ust. 2 

i 4, lub prognozach, o których mowa w ust. 20, stosownie do postanowień instrukcji 

opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora 

systemu połączonego elektroenergetycznego. 

 

<Art. 16
1
. 

1. Operator systemu magazynowania sporządza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na pojemności instalacji magazynowych na 

okres 10 lat. Plan ten podlega aktualizacji co 2 lata.  

2. Plan uwzględnia: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

2) politykę energetyczną państwa; 

3) plan działań zapobiegawczych opracowywany zgodnie z art. 15fa ust. 2; 

4) plan rozwoju sporządzony przez operatora systemu przesyłowego gazowego, 

o którym mowa w art. 16 ust. 2. 

3. Plan obejmuje w szczególności: 

1) inwestycje w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy instalacji 

magazynowych; 

2) przewidywany sposób finansowania inwestycji; 

3) przewidywane przychody niezbędne do realizacji inwestycji; 

4) planowany harmonogram realizacji inwestycji.  

4. Plan powinien zapewniać długookresową maksymalizację efektywności nakładów i 

kosztów ponoszonych przez operatora systemu magazynowania, tak aby nakłady i 

koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek 

opłat za świadczenie usług magazynowania paliw gazowych, przy zapewnieniu 

ciągłości, niezawodności i jakości ich świadczenia. 

5. W planie uwzględnia się także zapotrzebowanie na nowe pojemności instalacji 

magazynowych zgłaszane przez podmioty korzystające lub zamierzające skorzystać 

z usług magazynowania paliw gazowych.  
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6. Operator systemu magazynowania przedkłada projekt planu w tym jego aktualizację, 

ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki do dnia 31 marca. 

7. Operator systemu magazynowania przedkłada aktualizację planu ministrowi 

właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 

31 marca roku, który jest drugim rokiem obowiązywania uzgodnionego planu, o 

którym mowa w ust. 1, niezależnie od daty jego uzgodnienia. 

8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw energii, uzgadnia projekt planu w terminie do dnia 30 maja. 

9. Operator systemu magazynowania zamieszcza uzgodniony w trybie przepisu ust. 8 

plan z wyłączeniem informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, oraz z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji 

prawnie chronionych, na swojej stronie internetowej.  

10. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw energii, konsultuje sposób finansowania inwestycji ujętych w 

planie z operatorem systemu magazynowania.  

11. Operator systemu magazynowania ustala corocznie plan remontów instalacji 

magazynowych, który zamieszcza na swojej stronie internetowej.  

12. Operator systemu magazynowania corocznie, do dnia 30 kwietnia, przedkłada 

ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki sprawozdanie z realizacji planu.> 

 

Art.  16b. 

1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego realizuje w pierwszej kolejności działania niezbędne w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ochrony interesów odbiorców i 

ochrony środowiska. 

2. Zysk operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku 

przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 44) przeznacza się w 

pierwszej kolejności na finansowanie realizacji zadań i obowiązków, o których mowa w 

art. 9c ust. 2. 
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3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany przekazywać 

środki na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

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

wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, 

uwzględnionego w kalkulacji taryf na przesyłanie energii elektrycznej na rok 

poprzedzający rok przekazania tych środków. 

4. Środki, o których mowa w ust. 3, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

przekazuje do dnia 30 czerwca każdego roku. 

 

<Art. 16c. 

1. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego albo przesyłowego gazowego, w 

przypadku planowanej zmiany rodzaju dostarczanego paliwa gazowego w sieci 

gazowej z gazu ziemnego zaazotowanego na gaz ziemny wysokometanowy, informuje 

odbiorcę końcowego paliw gazowych, przyłączonego odpowiednio do sieci 

dystrybucyjnej albo przesyłowej gazowej, o terminie tej zmiany oraz o konieczności 

dostosowania lub wymiany instalacji i urządzeń do odbioru gazu ziemnego 

zaazotowanego na instalacje i urządzenia do odbioru gazu ziemnego 

wysokometanowego. 

2. Odbiorca końcowy paliw gazowych, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 

1, dostosowuje lub wymienia instalacje i urządzenia, o których mowa w ust. 1, we 

własnym zakresie oraz pokrywa koszty ich dostosowania lub wymiany, z 

wyłączeniem ust. 3. 

3. W przypadku odbiorców paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. 

a–c, operator systemu dystrybucyjnego gazowego, do którego przyłączony jest ten 

odbiorca, dostosowuje lub wymienia instalacje i urządzenia, o których mowa w ust. 

1, oraz pokrywa koszty tego dostosowania lub wymiany, po uprzednim otrzymaniu 

zgody od: 

1) odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a–c; 

2)  właściciela instalacji i urządzeń do odbioru gazu ziemnego zaazotowanego, który nie 

jest odbiorcą paliw gazowych. 

4. W przypadku braku: 

1) zgody na dostosowanie lub wymianę instalacji i urządzeń, wyrażonej 

przez podmioty, o których mowa w ust. 3, lub 
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2) technicznych możliwości dostosowania lub wymiany instalacji i urządzeń u 

podmiotów, o których mowa w ust. 3, lub 

3) dostosowania lub wymiany instalacji i urządzeń, o których mowa w ust. 2, po 

otrzymaniu informacji od operatora systemu dystrybucyjnego gazowego albo 

przesyłowego gazowego, o której mowa w ust. 1 

– operator systemu przesyłowego gazowego lub dystrybucyjnego gazowego, do którego 

sieci dany odbiorca jest przyłączony, może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, 

z uwzględnieniem ust. 5. 

5. W przypadku odbiorców paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b 

i c, brak wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, przez członka wspólnoty 

mieszkaniowej, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 

lokali, albo spółdzielni mieszkaniowej, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208), albo 

przez osobę zużywającą paliwa gazowe w lokalu, o którym mowa w art. 62b ust. 1 

pkt 2 lit. c, stanowi podstawę do wstrzymania dostarczania paliwa gazowego 

wyłącznie w stosunku do tego, kto odmówił wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, sprzedawca paliw gazowych, z którym 

dany odbiorca zawarł umowę sprzedaży paliw gazowych albo umowę kompleksową, 

może rozwiązać tę umowę w zakresie, w jakim nie może ona być wykonywana z 

powodu zmiany rodzaju paliwa gazowego w sieci, do której odbiorca jest 

przyłączony.> 

 

Art.  32. 

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

1) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania: 

a) paliw stałych lub paliw gazowych, 

b) energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do instalacji odnawialnego źródła energii lub 

do jednostek kogeneracji, 

c) energii elektrycznej w mikroinstalacji lub w małej instalacji, 

d) energii elektrycznej: 

– (uchylone), 

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

źródłach energii, 

e) ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW, 

f) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci trakcyjnej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo sieci dystrybucyjnej 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w następstwie hamowania 

pojazdów, o których mowa w art. 5h ust. 1; 

2) magazynowania: 

a) energii elektrycznej w magazynach energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej większej niż 10 MW, 

b) paliw gazowych w instalacjach magazynowych jak również magazynowania lub 

przeładunku paliw ciekłych w instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub 

instalacjach przeładunku paliw ciekłych, z wyłączeniem lokalnego magazynowania gazu 

płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s; 

2a) skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach 

skroplonego gazu ziemnego o przepustowości wynoszącej co najmniej 200 m
3
/h; 

3) przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: dystrybucji paliw gazowych 

w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub dystrybucji ciepła, jeżeli 

łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW; 

4) obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem: 

[a) obrotu paliwami stałymi, obrotu skroplonym gazem ziemnym dostarczonym z zagranicy 

dokonanego w punkcie dostawy do terminalu w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), obrotu paliwami 

gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 000 euro lub 

jeżeli sprzedaż ma na celu likwidację zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

utrzymywanych zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym, obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza 

równowartości 10 000 euro oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców 

nie przekracza 5 MW,] 
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<a) obrotu paliwami stałymi, obrotu skroplonym gazem ziemnym dostarczonym 

z zagranicy dokonanego w punkcie dostawy do terminalu w rozumieniu art. 1 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1836 oraz z 2022 r. poz. 1261), obrotu paliwami gazowymi, jeżeli sprzedaż ma 

na celu likwidację zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych zgodnie 

z art. 25 ust. 10 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, obrotu gazem płynnym, jeżeli 

roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10 000 euro oraz obrotu 

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

b) obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną dokonywanego na giełdzie towarowej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 

lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi przez towarowe domy maklerskie lub domy 

maklerskie prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi 

oraz przez spółkę prowadzącą giełdę towarową, giełdową izbę rozrachunkową, Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, nabywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań 

określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

c) obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, 

dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające lub 

zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w 

ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do 

transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b, 
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d) obrotu energią elektryczną dokonywanego w ramach działalności wyznaczonych 

operatorów rynku energii elektrycznej w zakresie uregulowanym rozporządzeniem 

2015/1222, 

e) obrotu paliwami gazowymi oraz energią elektryczną przez spółdzielnię energetyczną w 

rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, dokonywanego w ramach działalności prowadzonej na rzecz wszystkich 

odbiorców należących do tej spółdzielni; 

5) przesyłania dwutlenku węgla. 

1a. Koncesję na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii w danej instalacji 

odnawialnego źródła energii, po raz pierwszy wydaje się wyłącznie w przypadku, gdy 

urządzenia wchodzące w skład tej instalacji, służące do wytwarzania tej energii: 

1) spełniają wymagania określone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii albo 

2) posiadają ważne potwierdzenie zgodności z certyfikowanym typem urządzenia lub 

deklarację zgodności z właściwymi normami wystawione przez ich producenta dla danej 

lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz zostały wyprodukowane nie 

wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 

w tej instalacji. 

2. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawane z uwzględnieniem dywersyfikacji dostaw 

gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą jest obowiązane do dywersyfikacji 

dostaw gazu ziemnego z zagranicy. 

2a. W przypadku zmiany wykazu paliw ciekłych określonego w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 6, której skutkiem jest powstanie obowiązku uzyskania koncesji lub 

zmiany zakresu posiadanej koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, przez podmioty 

wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, 

przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, lub obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z 

zagranicą, podmioty te składają wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji w terminie 30 

dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taką zmianę. Niezłożenie 

wniosku w tym terminie przez podmiot obowiązany oznacza prowadzenie przez ten 
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podmiot działalności bez wymaganej koncesji w zakresie wynikającym ze zmiany wykazu 

określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. 

2b. Podmioty, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 2a, który spełnia warunki 

określone w art. 35, a w przypadku braków - uzupełniły go w terminie wyznaczonym 

przez Prezesa URE w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni, w ten sposób, że wniosek 

spełnia wymagane warunki, do dnia doręczenia decyzji Prezesa URE mogą prowadzić 

działalność na zasadach dotychczasowych, w zakresie wskazanym we wniosku. 

2c. W przypadku zmiany wykazu paliw ciekłych określonego w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 6, której skutkiem jest powstanie obowiązku wpisu lub zmiany zakresu 

posiadanego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym mowa w art. 32a, 

podmioty wykonujące działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych składają 

wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów przywożących w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taką zmianę. 

Niezłożenie wniosku w tym terminie przez podmiot obowiązany oznacza prowadzenie 

przez ten podmiot działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów 

przywożących w zakresie wynikającym ze zmiany wykazu określonego w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6. 

2d. Podmioty, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 2c, który spełnia warunki 

określone w art. 32a ust. 4, a w przypadku braków - uzupełniły go w terminie 

wyznaczonym przez Prezesa URE w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni, w ten sposób, że 

wniosek spełnia wymagane warunki, do dnia doręczenia decyzji Prezesa URE mogą 

prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych, w zakresie wskazanym we 

wniosku. 

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

rozporządzenia, minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy na 

okres co najmniej 10 lat oraz szczegółowy sposób ustalania tego poziomu, biorąc pod 

uwagę politykę energetyczną państwa oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. 

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

obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, biorąc pod uwagę stan 

infrastruktury technicznej w sektorze gazu ziemnego oraz jej wpływ na dywersyfikację 

źródeł i kierunków dostaw gazu oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie 

dostarczania paliw gazowych i bezpieczeństwa ich dostarczania. 
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3a. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi z zagranicą, wydaje się pod warunkiem złożenia zabezpieczenia 

majątkowego, o którym mowa w art. 38a. 

4. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła uzyskiwanego w przemysłowych procesach 

technologicznych, a także gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie 

przekracza 5 MW. 

5. (uchylony). 

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

paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub 

dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, o których mowa w ust. 1 

pkt 1-4, oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a, 

stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) według załącznika 

I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. 

UE L 256 z 07.09.1987, str. 1). W rozporządzeniu można określić przeznaczenie paliwa 

ciekłego, jeżeli będzie to służyć osiągnięciu celów tego rozporządzenia, o których mowa 

w ust. 7. 

7. Minister właściwy do spraw energii, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, 

kieruje się potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania krajowego rynku paliw, 

bezpieczeństwem paliwowym państwa i ochroną konkurencji. 

 

Art.  45. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie 

do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z 

wyłączeniem magazynowania energii elektrycznej. Taryfy należy kalkulować w sposób 

zapewniający: 

1) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub 

obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub regazyfikacji 

paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę 

działalność; 
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1a) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, rozbudowy 

i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż stopa zwrotu na 

poziomie 6%; 

2) pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań; 

2a) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie budowy i przyłączania infrastruktury ładowania drogowego 

transportu publicznego i powiązanych z nią magazynów energii elektrycznej, wraz z 

uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie 

mniejszej niż stopa zwrotu na poziomie 6%; 

3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat; 

4) w odniesieniu do taryf dla energii elektrycznej - realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 

1a. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i 

dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty, 

które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 

1993-1998, służące poprawie ochrony środowiska i efektywności wytwarzania energii 

elektrycznej, w części, jaką zatwierdzi Prezes URE, z uwzględnieniem przychodów 

uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1. 

1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty 

przejściowej, o której mowa w ustawie 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 2022 r. poz. 311). 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

1d. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 
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koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

1da. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

1e. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią 

elektryczną, paliwami gazowymi lub sprzedażą ciepła odbiorcom końcowym uwzględnia 

się koszty realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o efektywności energetycznej. 

1f. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

uzasadnione koszty wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

rynku mocy oraz koszty wprowadzenia i pobierania opłaty mocowej, o której mowa w tej 

ustawie. 

1g. Koszty związane z budową stacji gazu ziemnego, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w liczbie, o której 

mowa w art. 60 ust. 2 tej ustawy, ogólnodostępnej stacji ładowania, o której mowa w art. 

64 ust. 1 tej ustawy, lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii 

elektrycznej uwzględnia w kosztach swojej działalności. 

1h. W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty wykonania obowiązku, o którym 

mowa w art. 16b ust. 3. 

1i. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty uzasadnione związane z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu pomiarowego, 

systemu zdalnego odczytu lub centralnego systemu informacji rynku energii oraz 

wykonywania innych zadań wynikających z ustawy, w szczególności wykonywania zadań 

operatora informacji rynku energii. 

1j. W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 1 pkt 
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1, uwzględnia się koszty uzasadnione związane z wybudowaniem przez niego magazynu 

energii elektrycznej stanowiącego część jego sieci i funkcjonowaniem tego magazynu. 

1k. W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora 

systemu połączonego gazowego wyznaczonego na sieci przesyłowej gazowej wchodzącej 

w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, uwzględnia się ustalone w sposób 

ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony 

interesów odbiorców, planowane do poniesienia przez właściciela tej sieci koszty: 

1) ogólnego zarządu, 

2) amortyzacji jego majątku niezbędnego do pełnienia przez operatora systemu przesyłowego 

gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego obowiązków z wykorzystaniem 

tej sieci, w tym wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw 

gazowych, 

3) danin publicznoprawnych związanych bezpośrednio z majątkiem, o którym mowa w pkt 2, 

4) ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 9h ust. 5e 

- wraz z przysługującym właścicielowi zwrotem z kapitału zaangażowanego przez niego w 

majątek, o którym mowa w pkt 2. 

<1l. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 

dystrybucją paliw gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty 

dostosowania lub wymiany sieci, instalacji i urządzeń gazowych do odbioru gazu 

ziemnego wysokometanowego, w szczególności koszty, o których mowa w art. 16c 

ust. 3.> 

2. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług 

zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców, stanowiących 

ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci. 

3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z 

rozwojem instalacji odnawialnego źródła energii. 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne różnicują ceny i stawki opłat określone w taryfach dla paliw 

gazowych, energii elektrycznej i ciepła dla różnych grup odbiorców wyłącznie ze względu 

na koszty uzasadnione spowodowane realizacją świadczenia, o ile przepisy nie stanowią 

inaczej. 
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4a. Przedsiębiorstwo energetyczne tworzy odrębną grupę taryfową dla odbiorców energii 

elektrycznej przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia znamionowego 

sieci, będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie z dnia 

17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490), biorąc pod 

uwagę znaczenie tych jednostek dla realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii kalkulują stawki opłat za usługi przesyłania lub dystrybucji w taki 

sposób, aby udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie był większy niż ustalony przez Prezesa URE. 

6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do odbiorców, skutki 

wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

6a. Taryfy dla energii elektrycznej uwzględniają charakterystykę poboru przez infrastrukturę 

ładowania drogowego transportu publicznego oraz konieczność rozwoju zbiorowego 

transportu publicznego wykorzystującego pojazdy elektryczne. 

6b. Taryfy dla energii elektrycznej i paliw gazowych uwzględniają przychody z działalności 

niezwiązanej z działalnością, o której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1, związane z 

przychodami odpowiednio ogólnodostępnych stacji ładowania, lub punktów tankowania 

sprężonego gazu ziemnego (CNG), o których mowa odpowiednio w art. 64 ust. 1 lub art. 

60 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

7. Płatnik, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, uwzględnia w 

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 

1d, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy wymienionej w 

ust. 1d, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1d, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług stanowi u 

płatnika, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, podstawę 

opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

8. Płatnik, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, uwzględnia w 

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 
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1da, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy wymienionej w 

ust. 1da, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1da, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług stanowi u 

płatnika, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, podstawę 

opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

9. W rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w 

zakresie opłat za energię elektryczną pobraną z sieci elektroenergetycznej przez magazyn 

energii elektrycznej, przedmiotem rozliczenia jest różnica energii elektrycznej pobranej z 

sieci przez magazyn energii elektrycznej i energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 

przez ten magazyn w danym okresie rozliczeniowym. 

10. W rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w 

zakresie opłat za moc umowną określoną dla magazynu energii elektrycznej, z 

wyłączeniem rozliczeń za przekroczenie mocy umownej, moc ta na potrzeby rozliczeń 

jest pomniejszana o iloczyn mocy umownej i współczynnika określonego przez stosunek 

energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez magazyn energii elektrycznej do energii 

elektrycznej pobranej z sieci przez ten magazyn w danym okresie rozliczeniowym. 

11. Jeżeli magazyn energii elektrycznej jest częścią jednostki wytwórczej, w rozliczeniach za 

świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w zakresie opłat za 

energię elektryczną pobraną z sieci przez ten magazyn, przedmiotem rozliczenia jest 

różnica energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej i energii 

elektrycznej wprowadzonej do sieci przez ten magazyn w danym okresie rozliczeniowym, 

ustalona w oparciu o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego tego magazynu, o 

którym mowa w ust. 13. 

12. Jeżeli magazyn energii elektrycznej jest częścią jednostki wytwórczej, w rozliczeniach za 

świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w zakresie opłat za 

moc umowną określoną dla tego magazynu, z wyłączeniem rozliczeń za przekroczenie 

mocy umownej, moc ta na potrzeby rozliczeń jest pomniejszana o iloczyn mocy umownej 

i współczynnika określonego przez stosunek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 

przez magazyn energii elektrycznej do energii elektrycznej pobranej z sieci przez ten 

magazyn w danym okresie rozliczeniowym. 

13. Magazyn energii elektrycznej będący częścią jednostki wytwórczej wyposaża się w układ 

pomiarowo - rozliczeniowy rejestrujący ilość energii elektrycznej wprowadzonej do 
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magazynu energii elektrycznej i wyprowadzonej z tego magazynu, niezależnie od układu 

pomiarowo-rozliczeniowego rejestrującego ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i 

wprowadzonej do sieci przez tę jednostkę. 

 

Art.  49b. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi jest obowiązane 

sprzedawać nie mniej niż 55% gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w 

danym roku do sieci przesyłowej: 

1) w punktach wejścia do krajowego systemu przesyłowego na połączeniach z systemami 

przesyłowymi innych państw lub 

2) siecią gazociągów kopalnianych, lub 

3) terminalami skroplonego gazu ziemnego 

- na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu 

prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę 

towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

1) gazu ziemnego stanowiącego zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w rozumieniu art. 24 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; 

2) gazu ziemnego wyprowadzanego w danym roku z sieci przesyłowej w punktach wyjścia z 

krajowego systemu przesyłowego na połączeniach z systemami przesyłowymi innych 

państw, w ilości równej ilości gazu ziemnego wprowadzonego do sieci przesyłowej w tym 

roku; 

3) gazu ziemnego sprzedawanego operatorom systemów gazowych w celu realizacji ich zadań 

określonych w ustawie; 

4) gazu ziemnego wykorzystywanego na potrzeby własne. 

3. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą, które w 

danym roku posiadają prawo do przepustowości w punktach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 

w wielkości mniejszej niż 10% sumy przepustowości wszystkich punktów wymienionych 

w ust. 1 pkt 1, są zwolnione z obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
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4. Nie podlegają zwolnieniu z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą wchodzące w skład 

grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, jeżeli łączna wielkość przepustowości w punktach 

wymienionych w ust. 1 pkt 1, do których przedsiębiorstwa te posiadają prawo, jest 

większa, niż 10% sumy przepustowości wszystkich punktów wymienionych w ust. 1 pkt 

1. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne przekazują Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca 

roku następnego, sprawozdania z realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

<6. W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym realizacja 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu na czas obowiązywania tego 

stanu.> 

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.,] 

<– które stosuje się do dnia 31 grudnia 2027 r.> 

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), 

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 
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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 2022 r. poz. 447), 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 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807 i 1010), w zakresie, w jakim zużywają paliwo 

gazowe na potrzeby podstawowej działalności, 

– 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 oraz z 
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2022 r. poz. 655), 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 oraz z 2022 r. poz. 218), w zakresie, w 

jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności, 

– 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 z 2022 r. poz. 558), 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, z 2021 
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r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 857) 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. 

- przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub 

na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 

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. 

 

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 

2022 r. poz. 311), zwany dalej "zarządcą rozliczeń". 

2. Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem 

prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów na 
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podstawie podanych we wniosku danych[.]  <,> <biorąc pod uwagę posiadane środki 

na rachunku 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.> 

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 pkt 2 lit. b-d ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 26 

stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 

gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.". 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. Zatwierdzenie 

wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty 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 
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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 wypłatę rekompensaty składa się do 25. dnia każdego miesiąca. 

11. Po zakończeniu roku kalendarzowego zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji 

rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu na podstawie otrzymanego od 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 drugim, 

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.] 
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<12. W przypadku gdy środki na rachunku 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, są niewystarczające na wypłatę 

wnioskowanej rekompensaty w całości, zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek o 

wypłatę rekompensaty do wysokości posiadanych środków, a w pozostałej części 

wstrzymuje zatwierdzenie wniosku do czasu zapewnienia środków na ten cel. 

Zarządca rozliczeń wstrzymuje zatwierdzanie kolejnych wniosków do czasu 

zatwierdzenia w pozostałej części wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.> 

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 

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

 

 

 

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 2021 r. poz. 2249 oraz z 2022 r. 

poz. 202) 

Art.  1. 

Ustawa określa zasady: 

1) tworzenia, utrzymywania i finansowania zapasów ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego; 
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2) przeprowadzania kontroli u podmiotów objętych obowiązkiem tworzenia i utrzymywania 

zapasów, o których mowa w pkt 1, a także u przedsiębiorców świadczących usługi 

magazynowania oraz którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów; 

3) postępowania w sytuacjach zagrożenia [bezpieczeństwa paliwowego] <i bezpieczeństwa 

gazowego państwa> państwa oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych 

dotyczących zaopatrzenia rynku w ropę naftową, produkty naftowe i gaz ziemny, w tym: 

a) dysponowania zapasami, o których mowa w pkt 1, 

b) warunki zaopatrzenia w ropę naftową, produkty naftowe i gaz ziemny, 

c) zakres wprowadzanych ograniczeń w dostarczaniu, poborze i zużyciu produktów 

naftowych i gazu ziemnego. 

Art.  2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1) bezpieczeństwo paliwowe państwa - stan umożliwiający bieżące pokrycie 

zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową, produkty naftowe i gaz ziemny, w 

określonej wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie 

gospodarki;] 

<1) bezpieczeństwo paliwowe państwa – stan umożliwiający bieżące pokrycie 

zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową i produkty naftowe, w określonej 

wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie 

gospodarki;> 

<1a) bezpieczeństwo gazowe państwa – stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne 

pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, 

w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym 

prawidłowe funkcjonowanie gospodarki;> 

2) produkty naftowe: 

a) kondensat gazu ziemnego (NGL), 

b) półprodukty rafineryjne, 

c) inne węglowodory, 

d) gaz rafineryjny, 

e) etan, 

f) gaz płynny (LPG), 

g) benzyny silnikowe, 

h) benzyny lotnicze, 
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i) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych, 

j) paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

k) inne rodzaje nafty, 

l) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe, 

m) ciężkie oleje opałowe, 

n) benzyny lakowe i przemysłowe, 

o) smary, 

p) asfalty, 

q) parafiny, 

r) koks naftowy, 

s) inne produkty 

- określone w załączniku A rozdział 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 

304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.); 

2a) ekwiwalent ropy naftowej - wyrażoną w tonach ilość ropy naftowej lub produktów 

naftowych przeliczoną przez zastosowanie odpowiednich współczynników; 

3) paliwa - produkty naftowe określone w pkt 2 lit. f-m, w tym również zawierające dodatki 

bez względu na ich ilość; 

4) (uchylony); 

5) (uchylony); 

5a) dodatki - związki inne niż węglowodory dodawane do paliw lub mieszane z paliwami w 

celu zmiany ich właściwości oraz biokomponenty w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1355 i 1642); 

6) (uchylony); 

7) gaz ziemny - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, we wszystkich stadiach 

skupienia, w tym skroplony gaz ziemny (LNG) i sprężony gaz ziemny (CNG); 

8) produkcja paliw - wytwarzanie paliw w procesie przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu 

ziemnego (NGL), półproduktów rafineryjnych i innych węglowodorów lub przetwarzanie 

paliw poprzez procesy mieszania komponentów, w tym paliw, w wyniku których powstaje 

co najmniej jedno z paliw albo wzrasta całkowita ilość jednego z nich; 

http://lex.senat.pl/#/document/67829974?unitId=roz(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17302226?unitId=art(2)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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9) nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie ropy naftowej, produktów naftowych lub 

gazu ziemnego z terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

10) dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczenie ropy naftowej, produktów naftowych 

lub gazu ziemnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa 

członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; 

11) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Wspólnoty Europejskiej; 

12) import - import ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym; 

13) eksport - eksport ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym; 

14) przywóz - sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ropy naftowej, 

produktów naftowych lub gazu ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub 

importu; 

14a) podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego - osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w tym przedsiębiorstwo 

energetyczne będące właścicielem systemu przesyłowego gazowego, które dokonują na 

potrzeby własne przywozu gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

15) wywóz - wywóz ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu; 

15a) międzynarodowy bunkier morski - ilość paliwa dostarczonego statkom pod wszystkimi 

banderami prowadzącym morską lub śródlądową żeglugę międzynarodową, z wyjątkiem 

paliw zużywanych przez: 

a) statki rybackie, 

b) kutry rybackie, 

c) łodzie rybackie, 

d) jednostki sił zbrojnych; 

16) zapasy handlowe - zapasy utrzymywane przez podmioty zajmujące się produkcją paliw 

oraz przywozem ropy naftowej lub paliw, stanowiące nadwyżkę nad zapasami, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; 

17) (uchylony); 
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17a) faktyczne dostawy krajowe brutto - dostawy na rynek krajowy paliw określonych w pkt 

2 lit. g-n pochodzących z przywozu oraz produkcji, w tym również z produkcji z 

surowców krajowych, z wyłączeniem międzynarodowego bunkra morskiego, w 

poprzednim roku kalendarzowym, obliczone na podstawie danych przekazywanych lub 

zbieranych w ramach statystyki publicznej, określanych corocznie w programach badań 

statystycznych statystyki publicznej; 

17b) zużycie krajowe brutto ekwiwalentu ropy naftowej - iloczyn współczynnika 1,2 i sumy 

faktycznych dostaw krajowych brutto w poprzednim roku kalendarzowym; 

17c) średnie dzienne zużycie krajowe brutto ekwiwalentu ropy naftowej - iloraz zużycia 

krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym i liczby 

dni w poprzednim roku kalendarzowym; 

18) producent - przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie produkcji 

paliw, w tym także zlecającego taką produkcję innym podmiotom, z wyłączeniem 

usługowej produkcji paliw na rzecz innych podmiotów; 

19) handlowiec: 

a) przedsiębiorcę wykonującego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu 

działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw, 

b) osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, która, nie prowadząc działalności gospodarczej w zakresie przywozu ropy 

naftowej lub paliw, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu wykonuje 

działalność polegającą na przywozie ropy naftowej lub paliw i zużywa je na potrzeby 

własne z wyłączeniem przywozu paliw w standardowych zbiornikach, o których mowa w 

art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

722, z późn. zm.), lub rozporządza nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub 

faktyczną; 

20) pierwszy rok wykonywania działalności - kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych, 

począwszy od miesiąca, w którym podmiot rozpoczął w ramach wykonywanej 

działalności faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub przywóz ropy naftowej; 

21) interwencyjne uwolnienie zapasów - obniżenie ilości zapasów, o których mowa w art. 3 

ust. 2, w wyniku podjęcia działań interwencyjnych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 

i 2; 

21a) zmiana ilości zapasów - dodatnią lub ujemną wielkość odzwierciedlającą zmianę ilości 

zapasów, o których mowa w art. 3 ust. 2, wynikającą z: 

http://lex.senat.pl/#/document/17511034?unitId=art(33)ust(1)&cm=DOCUMENT
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a) corocznego dostosowania ilości tych zapasów do wymaganego poziomu określonego w art. 

3 ust. 3 lub 

b) wprowadzenia na rynek ropy naftowej lub paliw pochodzących z tych zapasów w wyniku 

ich interwencyjnego uwolnienia, lub 

c) odtwarzania zapasów w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia; 

22) odbiorca - odbiorcę, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873); 

23) instalacja magazynowa - instalację, o której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

24) system gazowy - sieci gazowe wraz z przyłączonymi do nich urządzeniami i instalacjami 

współpracującymi z siecią oraz inne urządzenia, a także instalacje znajdujące się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez które gaz ziemny jest wprowadzany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozprowadzany po tym terytorium; 

25) operator systemu gazowego - operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora 

systemu dystrybucyjnego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych; 

26) operator systemu przesyłowego gazowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem gazu ziemnego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym 

gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 

eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej gazowej, 

w tym połączeń z innymi systemami gazowymi; 

27) operator systemu dystrybucyjnego gazowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się dystrybucją gazu ziemnego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie 

dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 

dystrybucyjnej gazowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi; 

28) operator systemu połączonego gazowego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające 

systemami połączonymi gazowymi, w tym systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, 

albo systemem przesyłowym gazowym, dystrybucyjnym gazowym, magazynowania lub 

skraplania gazu ziemnego; 

29) odbiorca gazu ziemnego w gospodarstwie domowym - odbiorcę dokonującego zakupu 

gazu ziemnego na własny użytek w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym; 

30) magazyn - zbiorniki magazynowe wraz z instalacjami przeładunkowymi wykorzystywane 

do przechowywania oraz przeładunku paliw, z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, lub 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(3)pkt(13)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(3)pkt(10(a))&cm=DOCUMENT
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ropy naftowej, a także bezzbiornikowe pojemności wykorzystywane do magazynowania 

ropy naftowej lub paliw. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu magazynu, należy przez to rozumieć także 

podmiot magazynujący paliwa lub ropę naftową na własne potrzeby lub na rzecz innych 

podmiotów na podstawie umowy, o której mowa w art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, w 

podziemnym magazynie przeznaczonym do bezzbiornikowego magazynowania ropy 

naftowej lub paliw. 

Art.  24. 

1. W celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w gaz ziemny oraz 

minimalizacji skutków: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa [paliwowego] <gazowego> państwa, 

2) wystąpienia sytuacji awaryjnej w sieci gazowej, 

3) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego 

- przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego są 

obowiązani do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. 

1a. W zakresie skroplonego gazu ziemnego dostarczanego z zagranicy do punktu dostawy 

tego gazu do terminalu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), do utrzymywania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego jest obowiązany wyłącznie podmiot, który korzysta z 

usług regazyfikacji lub przeładunku skroplonego gazu ziemnego na podstawie umowy z 

operatorem terminalu i którego zregazyfikowany gaz ziemny jest wprowadzany do sieci 

przesyłowej lub przeładowywany na inne środki transportu. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego: 

1) utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości odpowiadającej co najmniej 

30-dniowemu średniemu dziennemu przywozowi tego gazu, ustalonemu w sposób 

określony w art. 25 ust. 2 albo 5; 

2) utrzymuje zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w instalacjach magazynowych, których 

parametry techniczne zapewniają możliwość dostarczenia ich całkowitej ilości do systemu 

gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni; 

3) (uchylony). 

http://lex.senat.pl/#/document/17546217?unitId=art(1)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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3. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego utrzymuje się fizycznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu 

przesyłowego lub dystrybucyjnego gazowego, z wyjątkiem art. 24a. 

3a. Operator systemu magazynowania przedstawia operatorowi systemu przesyłowego 

gazowego lub operatorowi systemów połączonych gazowych, według stanu na dzień 31 

maja, charakterystykę instalacji magazynowej, w której są utrzymywane zapasy 

obowiązkowe gazu ziemnego wraz ze szczegółowym wykazem podmiotów 

utrzymujących zapasy obowiązkowe w tej instalacji i ilością tych zapasów, w celu 

weryfikacji technicznych możliwości dostarczenia całkowitej ilości zapasów tego gazu z 

danej instalacji do systemu gazowego, do dnia 15 czerwca każdego roku lub na żądanie 

operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych 

gazowych. 

3b. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych 

dokonuje weryfikacji technicznych możliwości dostarczania zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego do systemu gazowego, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

otrzymania kompletnych dokumentów oraz przekazuje niezwłocznie ministrowi 

właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE informacje o wynikach dokonanej 

weryfikacji. W przypadku stwierdzenia, że parametry instalacji magazynowych lub sieci 

gazowych, do których instalacje te są przyłączone, nie zapewniają możliwości 

dostarczenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do systemu gazowego w okresie 

nie dłuższym niż 40 dni, operator systemu przesyłowego lub operator systemu 

połączonego gazowego powiadamia o tym fakcie Prezesa URE w terminie 7 dni. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c.  

(uchylony). 

6. (uchylony). 

Art.  27. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego przekazują 

operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów połączonych 
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gazowych informacje o miejscu magazynowania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

w celu weryfikacji technicznych możliwości dostarczenia tych zapasów do systemu 

gazowego - do dnia 15 czerwca każdego roku. 

2. Przedsiębiorstwa i podmioty, o których mowa w ust. 1, przedstawiają ministrowi 

właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE informacje o: 

1) rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz 

miejscu ich magazynowania, według stanu na dzień 15 września - do dnia 20 września 

każdego roku; 

2) działaniach podjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku, 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa [paliwowego] <gazowego> państwa w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz realizacji 

obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego - do dnia 15 maja 

każdego roku. 

3. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów przedsiębiorstw lub podmiotów, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24b ust. 1, oraz może żądać przedstawienia dokumentów 

lub informacji dotyczących wykonywanej przez te przedsiębiorstwa lub podmioty 

działalności w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 

chronionych. 

 

Rozdział  6 

[Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie 

gazu ziemnego oraz konieczności wypełnienia zobowiązań międzynarodowych] 

 

<Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa oraz 

konieczności wypełniania zobowiązań międzynarodowych> 

 

Art.  49. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego oraz 

podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego są 

obowiązani posiadać procedury postępowania mające zastosowanie w przypadku: 

1) wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego; 
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2) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców. 

2. Procedury postępowania, po ich uzgodnieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za ich 

realizację, w tym odpowiednio z operatorami innych systemów gazowych lub odbiorcami, 

są przekazywane niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub 

operatorowi systemu połączonego gazowego. 

3. Obowiązku opracowania procedur, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do odbiorców 

gazu ziemnego w gospodarstwach domowych. 

4. Procedury postępowania, o których mowa w ust. 1, powinny określać w szczególności 

sposób: 

1) uruchamiania dodatkowych dostaw gazu ziemnego z innych źródeł lub kierunków; 

2) zmniejszania poboru gazu ziemnego przez odbiorców, zgodnie z umowami z nimi 

zawartymi, niebędącego ograniczeniami, o których mowa w art. 56 ust. 1. 

 

<Art. 49a. 

1. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a albo b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 

25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo 

dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE 

L 280 z 28.10.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/1938”, 

minister właściwy do spraw energii, po otrzymaniu informacji od operatora systemu 

gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego, ogłasza, w drodze 

rozporządzenia, stan kryzysowy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a albo b tego 

rozporządzenia, biorąc pod uwagę przewidywany brak możliwości pokrycia 

zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny. 

2. Stan nadzwyczajny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/1938, 

minister właściwy do spraw energii ogłasza, w drodze rozporządzenia, po 

otrzymaniu informacji od operatora systemu gazowego lub operatora systemu 

połączonego gazowego o wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych sytuacji: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa,  

2) zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego, 

3) gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji 

lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości 

zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego, 
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4) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego 

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do 

odbiorców. 

3. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, określają czas obowiązywania 

ogłaszanego stanu kryzysowego.> 

 

Art.  51. 

[1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1, lub w przypadku 

wystąpienia gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, 

instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości 

zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego, operator systemu 

gazowego podejmuje, we współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz 

innymi operatorami systemów gazowych, niezbędne działania mające na celu zapewnienie 

lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania tego systemu, a w szczególności 

działania określone w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o której mowa w art. 9g ust. 1 

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

<1. W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 49a ust. 2, 

operator systemu gazowego, z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu zawiadomienia, 

o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1, podejmuje, we współpracy z podmiotami, o 

których mowa w art. 49 ust. 1, lub innymi operatorami systemów gazowych, jeżeli 

uzna to za konieczne, niezbędne działania mające na celu zapewnienie lub 

przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego.> 

<1a. Do działań, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności zwrócenie się przez 

operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemu połączonego 

gazowego do ministra właściwego do spraw energii o wyrażenie zgody na 

uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie art. 26 ust. 1 lub 

o skierowanie do Rady Ministrów wniosku o wprowadzenie ograniczeń w poborze 

gazu ziemnego, zwanych dalej „ograniczeniami”, zgodnie z art. 56 ust. 1.> 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, operatorzy 

systemów magazynowania gazu ziemnego i skraplania gazu ziemnego oraz podmioty 

dysponujące mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego są 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(9(g))ust(1)&cm=DOCUMENT
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obowiązane do pozostawania w gotowości do uruchomienia zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego; 

2) operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu połączonego gazowego 

niezwłocznie informuje przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący 

przywozu gazu ziemnego o konieczności i terminie uruchomienia zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, a po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 26 ust. 1, 

uruchamia dostawy pochodzące z zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 

3) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego oraz 

użytkownicy systemu gazowego są obowiązani realizować polecenia operatora systemu 

przesyłowego gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego. 

 

Art.  52. 

[1. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych 

uruchamia zapasy obowiązkowe gazu ziemnego po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 

26 ust. 1, w ilościach niezbędnych do bilansowania systemu gazowego w okresie 

występowania zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego lub nieprzewidzianego wzrostu 

jego zużycia, o których mowa w art. 49 ust. 1.] 

<1. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych 

gazowych uruchamia zapasy obowiązkowe gazu ziemnego po uzyskaniu zgody, o 

której mowa w art. 26 ust. 1, w ilościach niezbędnych do bilansowania systemu 

gazowego w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1.> 

2. Operatorzy, o których mowa w ust. 1, informują o uruchomieniu zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego utrzymywanych w instalacjach magazynowych: 

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - operatora systemu magazynowania, 

2) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot 

dokonujący przywozu gazu ziemnego, którzy utrzymują te zapasy, lub podmiot, któremu 

zlecono utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

- najpóźniej w dniu uruchomienia tych zapasów. 

3. Operator systemu magazynowania gazu ziemnego przekazuje niezwłocznie 

przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność w zakresie obrotu gazem 
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ziemnym z zagranicą lub podmiotom dokonującym przywozu gazu ziemnego, lub 

podmiotom, którym zlecono utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, 

utrzymującym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w zarządzanych przez niego 

instalacjach magazynowych, informację o uruchomieniu zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego. 

4. W przypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych: 

1) operator systemu magazynowania - w stosunku do zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą, podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego lub podmiot, 

któremu zlecono utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego - w stosunku do 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

- po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, dostarczają do systemu gazowego gaz 

ziemny w ilościach i w terminach wskazanych przez operatora systemu przesyłowego lub 

operatora systemów połączonych. 

5. W przypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego z instalacji 

magazynowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której zapasy te są 

utrzymywane przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiot 

dokonujący przywozu gazu ziemnego lub podmiot, któremu zlecono utrzymywanie 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, przyjmuje się, że uruchomiono zapasy 

obowiązkowe gazu ziemnego w ilościach proporcjonalnych do wielkości zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych przez każde z tych przedsiębiorstw lub 

podmiotów w tej instalacji magazynowej. 

[6. W okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego operator systemu 

przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych dokonuje 

bilansowania systemu przesyłowego gazowego z uwzględnieniem art. 2 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci 

dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (Dz. Urz. UE L 91 z 27.03.2014, 

str. 15). 

7. W okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego operator systemu 

przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych: 

http://lex.senat.pl/#/document/68413552?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT


- 42 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1) dokonuje rozliczeń finansowych za pobrane ilości gazu ziemnego od przedsiębiorstw 

energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym 

z zagranicą lub od podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego, których zapasy 

obowiązkowe gazu ziemnego zostały uruchomione; 

2) dokonuje rozliczeń finansowych z tytułu dostarczonych ilości gazu ziemnego podmiotom 

zlecającym usługę przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego, na rzecz których zapasy 

obowiązkowe gazu ziemnego zostały uruchomione; 

3) bilansuje system przesyłowy gazowy oraz prowadzi rozliczenia z użytkownikami tego 

systemu z tytułu niezbilansowania; 

4) zapewnia neutralność kosztową działalności w zakresie bilansowania systemu 

przesyłowego gazowego przez przeniesienie kosztów i przychodów z tytułu prowadzenia 

tej działalności na użytkowników systemu gazowego. 

8. Rozliczenia kosztów wynikających z uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, prowadzone są dla każdej doby gazowej rozumianej jako okres od godziny 6
00 

danego dnia do godziny 6
00

 następnego dnia, w której nastąpiło uruchomienie tych 

zapasów odrębnie z: 

1) przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotami dokonującymi przywozu gazu 

ziemnego zobowiązanymi do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, 

których zapasy obowiązkowe zostały uruchomione lub z podmiotami przyjmującymi 

zlecenie wykonywania zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, 

2) podmiotami zlecającymi usługi przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego, na rzecz 

których nastąpiło uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

- po zakończeniu miesiąca, w którym uruchomiono te zapasy. 

9. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób prowadzenia rozliczeń za uruchomione zapasy obowiązkowe gazu ziemnego oraz 

kalkulacji ceny za paliwa gazowe stosowanej do tych rozliczeń, 

2) szczegółowy sposób bilansowania systemu przesyłowego gazowego i prowadzenia 

rozliczeń z tytułu jego niezbilansowania w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego 

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa, potrzebę 

zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących podejmowanych przez 
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operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych 

gazowych, równoprawne traktowanie przedsiębiorstw energetycznych wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmiotów 

dokonujących przywozu gazu ziemnego oraz innych użytkowników systemu gazowego, a 

także przejrzysty i obiektywny charakter przyjętego systemu rozliczeń.] 

 

<Art. 52
1
. 

1. W dobach gazowych, w których zostały uruchomione zapasy obowiązkowe gazu 

ziemnego lub zostały wprowadzone ograniczenia w stopniu zasilania wyższym niż 

pierwszy, operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów 

połączonych gazowych dokonują bilansowania systemu przesyłowego gazowego z 

uwzględnieniem art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 

2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach 

przesyłowych (Dz. Urz. UE L 91 z 27.03.2014, str. 15). Przez dobę gazową rozumie 

się okres od godziny 6.00 danego dnia do godziny 6.00 następnego dnia. 

2. W okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego operator systemu 

przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych: 

1) dokonują rozliczeń finansowych za pobrane ilości gazu ziemnego od przedsiębiorstw 

energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 

ziemnym z zagranicą lub od podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego, 

których zapasy obowiązkowe gazu ziemnego zostały uruchomione; 

2) dokonują rozliczeń finansowych z tytułu dostarczonych ilości gazu ziemnego 

podmiotom zlecającym usługę przesyłania gazu ziemnego, na rzecz których zapasy 

obowiązkowe gazu ziemnego zostały uruchomione; 

3) bilansują system przesyłowy gazowy oraz prowadzą rozliczenia z użytkownikami 

tego systemu z tytułu niezbilansowania; 

4) zapewniają neutralność kosztową działalności w zakresie bilansowania systemu 

przesyłowego gazowego przez przeniesienie kosztów i przychodów z tytułu 

prowadzenia tej działalności na użytkowników systemu gazowego. 

3. Rozliczenia kosztów wynikających z uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego są prowadzone dla każdej doby gazowej, w której nastąpiło uruchomienie 

tych zapasów, odrębnie z: 
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1) przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotami dokonującymi 

przywozu gazu ziemnego zobowiązanymi do utrzymywania zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego, których zapasy obowiązkowe zostały uruchomione, lub z podmiotami 

przyjmującymi zlecenie wykonywania zadań w zakresie utrzymywania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, 

2) podmiotami zlecającymi usługi przesyłania gazu ziemnego, na rzecz których 

nastąpiło uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

– po zakończeniu miesiąca, w którym uruchomiono te zapasy. 

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

1) sposób prowadzenia rozliczeń za uruchomione zapasy obowiązkowe gazu ziemnego 

oraz kalkulacji ceny za paliwa gazowe stosowanej do tych rozliczeń, 

2) szczegółowy sposób bilansowania systemu przesyłowego gazowego i prowadzenia 

rozliczeń z tytułu jego niezbilansowania w okresie uruchomienia zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego oraz w okresie wprowadzenia ograniczeń  

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa gazowego państwa, 

potrzebę zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących podejmowanych 

przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów 

połączonych gazowych, równoprawne traktowanie przedsiębiorstw energetycznych 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z 

zagranicą, podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego oraz innych 

użytkowników systemu gazowego, a także przejrzysty i obiektywny charakter 

przyjętego systemu rozliczeń.> 

 

Art.  52a. 

1. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych, 

po zakończeniu każdej doby gazowej, w której uruchomiono zapasy obowiązkowe gazu 

ziemnego, do godziny 12
00

, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii oraz 

Prezesowi URE informacje o: 

1) terminie i ilości uruchomionych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w tej dobie 

gazowej oraz instalacjach magazynowych, z których zostały uruchomione; 



- 45 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2) przedsiębiorstwach energetycznych i podmiotach, [o których mowa w art. 52 ust. 7 pkt 1] 

<o których mowa w art. 52
1
 ust. 2 pkt 1>, od których zostały odebrane zapasy 

obowiązkowe gazu ziemnego w tej dobie gazowej. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazują operatorowi systemu przesyłowego 

gazowego lub operatorowi systemów połączonych gazowych: 

1) operator systemu magazynowania, w zakresie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym 

z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, w zakresie zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych przez te podmioty poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

- po zakończeniu każdej doby gazowej, w której doszło do uruchomienia tych zapasów, do 

godziny 10
00

. 

3. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych, 

po zakończeniu każdego miesiąca gazowego, rozumianego jako okres od godziny 6
00 

pierwszego dnia danego miesiąca do godziny 6
00

 pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w 

którym uruchomiono zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi URE raport obejmujący w formie zbiorczej 

informacje, o których mowa w ust. 1. 

4. Po zakończeniu miesiąca gazowego, w którym uruchomiono zapasy obowiązkowe gazu 

ziemnego, operator systemu magazynowania przekazuje operatorowi systemu 

przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów połączonych gazowych, oraz 

przedsiębiorstwom energetycznym lub podmiotom, [o których mowa w art. 52 ust. 7 pkt 

1] <o których mowa w art. 52
1
 ust. 2 pkt 1>, informacje o ilościach gazu ziemnego 

stanowiących podstawę do prowadzenia rozliczeń za odebrane zapasy obowiązkowe gazu 

ziemnego niezwłocznie po ich ustaleniu. 

 

[Art.  53. 

Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów 

połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i art. 52, nie spowodują 

przywrócenia stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu ziemnego, 

operator ten, z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 
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obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego, 

zgłasza ministrowi właściwemu do spraw energii potrzebę wprowadzenia ograniczeń w 

poborze gazu ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń, o których mowa w 

art. 58 ust. 1.] 

Art.  54. 

[1. W przypadku: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, 

2) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców, 

3) wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziemnego, 

4) awarii w sieciach operatorów systemów gazowych, 

5) zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych, 

6) zagrożenia bezpieczeństwa osób, 

7) zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych, 

8) konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych 

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas 

oznaczony ograniczenia w poborze gazu ziemnego, zwane dalej "ograniczeniami".] 

<1. W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 49a ust. 2, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas 

oznaczony ograniczenia.> 

2. Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru 

gazu ziemnego. 

Art.  61. 

1. W przypadku wystąpienia zdarzeń, w wyniku których zastosowane działania, o których 

mowa w art. 50-52 i art. 56 ust. 1, nie usunęły [zagrożeń, o których mowa w art. 54 ust. 1 

pkt 1, 6 i 7] <sytuacji, o których mowa w art. 49a ust. 2>, operator systemu 

przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych, w porozumieniu z 

przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotami dokonującymi przywozu gazu 

ziemnego, lub z własnej inicjatywy niezwłocznie zawiadamia o tym ministra właściwego 

do spraw energii. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis: 

[1) zdarzeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo paliwowe państwa 

w zakresie dostaw gazu ziemnego;] 
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<1) zdarzeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo gazowe 

państwa;> 

2) działań podjętych w celu likwidacji skutków zdarzeń, o których mowa w ust. 1; 

3) proponowanych środków, jakie mogą być zastosowane przez Komisję Europejską. 

3. Minister właściwy do spraw energii może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrów o 

podjęcie działań polegających na: 

1) zawiadomieniu Przewodniczącego Grupy Koordynacyjnej do spraw Gazu o wystąpieniu 

zdarzeń, o których mowa w ust. 1, lub 

2) wystąpieniu do Komisji Europejskiej z żądaniem zwołania Grupy Koordynacyjnej do 

spraw Gazu. 

4. Zawiadomienie lub wystąpienie, o których mowa w ust. 3, zawierają w szczególności opis: 

[1) zdarzeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo paliwowe państwa 

w zakresie dostaw gazu ziemnego;] 

<1) zdarzeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo gazowe 

państwa;> 

2) działań podjętych w celu likwidacji skutków zdarzeń, o których mowa w ust. 1; 

3) proponowanych środków, jakie mogą być zastosowane przez Komisję Europejską. 

 

Art.  63. 

1. Karze pieniężnej podlega ten kto: 

1) nie dopełnia obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych, o którym 

mowa w art. 5 lub 24, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości; 

1a) nie dopełnia obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej w należnej wysokości albo w 

terminie, o którym mowa w art. 21b ust. 12; 

2) obniża ilości zapasów obowiązkowych poniżej poziomu określonego w ustawie; 

2a) będąc właścicielem instalacji magazynowej lub magazynu, dopuścił do niespełnienia 

przez daną instalację magazynową lub magazyn, w których są przechowywane zapasy 

interwencyjne, wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 12-14; 

3) utrzymuje, w ramach zapasów obowiązkowych, paliwa lub gaz ziemny niespełniające 

wymagań jakościowych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

zastrzeżeniem art. 3 ust. 7; 

3a) nie przedstawi w terminie informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, albo przedstawi 

informacje nieprawdziwe; 
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4) nie dopełnia obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 14 ust. 

1 i 1a; 

4a) nie przekaże w terminie informacji, o których mowa w art. 22a ust. 1, albo przedstawi 

nieprawdziwe informacje na temat realizowanych zmian infrastruktury sektora naftowego 

w zakresie, o którym mowa w art. 22a ust. 1; 

5) nie przedstawi w wyznaczonym terminie informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1c i 3 

lub art. 38, albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe; 

5a) nie przedstawi w wyznaczonym terminie deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1, albo 

przedstawi w tej deklaracji dane nieprawdziwe; 

5b) wykorzystuje zdolności przesyłowe zarezerwowane na potrzeby dostarczenia całkowitych 

ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej w sposób 

niezgodny z art. 24a ust. 3; 

5c) nie ustali wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego lub nie przedstawi 

Prezesowi URE informacji o wielkości zapasów obowiązkowych w celu weryfikacji; 

6) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa lub podmiotu, o którym mowa w art. 

24, nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1 

i 2, albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe; 

6a) nie przekaże w terminie, o którym mowa w art. 31 ust. 4, procedur, o których mowa w art. 

31 ust. 1, potwierdzenia ich aktualności lub nie dokona ich aktualizacji w terminie, o 

którym mowa w art. 31 ust. 5; 

6aa) nie dopełnia w terminie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4a; 

6b) nie dopełnia obowiązku poinformowania Prezesa URE o zamiarze rozpoczęcia przywozu 

gazu ziemnego, o którym mowa w art. 25 ust. 6; 

6c) świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie 

przedstawionych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 27 ust. 3, lub 

odmawia ich udzielenia; 

7) nie dopełnia obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych, o którym mowa w art. 33 ust. 

1 pkt 3 lit. b; 

8) nie dopełnia obowiązku przedstawienia oferty sprzedaży, o którym mowa w art. 34 pkt 2 

lit. c; 

9) nie przestrzega ograniczeń w zakresie obrotu paliwami, o których mowa w art. 40 ust. 1; 
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10) nie przestrzega ograniczeń w sprzedaży paliw, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 lub 

2; 

11) nie stosuje się do ograniczeń w poborze gazu ziemnego, o których mowa w art. 56; 

12) nie przestrzega ograniczeń w używaniu: 

a) pojazdów samochodowych i motocykli oraz jednostek pływających na śródlądowych 

drogach wodnych, 

b) statków na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym, 

c) statków powietrznych w ruchu lotniczym 

- o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4; 

13) nie przestrzega zakazu organizacji imprez motorowych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 

pkt 5; 

14) nie przestrzega ograniczeń w funkcjonowaniu transportu towarów i osób, o których mowa 

w art. 41 ust. 1 pkt 6; 

15) będąc podmiotem wyłączonym z ograniczeń, o których mowa w art. 41, dokonuje 

odsprzedaży zakupionego paliwa; 

16) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2; 

17) nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2, 

albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe; 

18) nie usunie uchybień, do czego został zobowiązany na podstawie art. 29 ust. 9; 

18a) utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 29 ust. 1 i art. 

30 ust. 1, lub przeglądu, o którym mowa w art. 29b ust. 1; 

18b) będąc właścicielem magazynu, w którym utrzymywane są zapasy interwencyjne, lub 

związanej z tym magazynem infrastruktury przesyłowej, utrudnia przeprowadzenie lub 

nie przeprowadza w terminie próby technicznej, o której mowa w art. 29d ust. 1; 

19) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotu 

dokonującego przywozu gazu ziemnego, lub podmiotu, któremu zlecono utrzymywanie 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, nie usunie, w wyznaczonym terminie, uchybień 

do czego został zobowiązany na podstawie art. 30 ust. 9; 

19a) (uchylony); 

19b) będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotu 

dokonującego przywozu gazu ziemnego, nie złoży wyjaśnień lub nie przedstawi w 
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wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 5, albo złoży 

nieprawdziwe wyjaśnienia lub przedstawi nieprawdziwe dokumenty; 

20) będąc przedsiębiorcą magazynującym zapasy agencyjne lub przedsiębiorcą, któremu 

zlecono wykonanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych, 

dopuścił do powstania niedoboru w stosunku do ewidencyjnego stanu tych zapasów lub 

dopuścił się uchybienia w zakresie magazynowania zapasów agencyjnych, ich wymiany 

oraz ilościowej i jakościowej ochrony stanu tych zapasów; 

21) będąc przedsiębiorstwem energetycznym, nie przestrzega obowiązków określonych w art. 

5 ust. 4, art. 7 ust. 6 oraz art. 14 ust. 1, ust. 6 lit. a i b oraz ust. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. 

dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i 

uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1). 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kara pieniężna wynosi: 

1) równowartość iloczynu kwoty 4500 zł i wielkości niedoboru ropy naftowej, gazu płynnego 

(LPG) lub ciężkiego oleju opałowego wyrażonej w tonach, lub niedoboru paliw, z 

wyłączeniem gazu płynnego (LPG) i ciężkiego oleju opałowego, wyrażonej w metrach 

sześciennych; 

2) równowartość 250% wartości niedoboru gazu ziemnego, wyliczonej według ceny 

referencyjnej gazu ziemnego wysokometanowego opublikowanej na stronie internetowej 

operatora systemu przesyłowego gazowego i obowiązującej w dniu, w którym 

stwierdzono niedopełnienie obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, kara pieniężna wynosi dwukrotność 

należnej kwoty opłaty zapasowej albo dwukrotność różnicy pomiędzy uiszczoną kwotą a 

należną kwotą opłaty zapasowej. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, kara pieniężna wynosi 50 zł za każdy 1 m 

sześcienny magazynowanych zapasów interwencyjnych paliw i 58 zł za każdą 1 tonę 

magazynowanych zapasów interwencyjnych ropy naftowej - które nie będą mogły być 

udostępnione zgodnie z art. 3 ust. 12-14. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara pieniężna stanowi iloczyn 250% 

wartości jednostkowych paliw lub gazu ziemnego spełniających wymagania jakościowe i 

ilości paliw lub gazu ziemnego niespełniających wymagań jakościowych. 
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3a-5a, 6 i pkt 19b, kara pieniężna wynosi od 

dwukrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku. 

4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a i 6aa, kara pieniężna wynosi od 

dziesięciokrotnego do trzydziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku. 

4b. Niezależnie od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 6a i 6aa, minister właściwy do spraw 

energii może nałożyć także karę pieniężną na osobę kierującą działalnością 

przedsiębiorstwa lub podmiotu, o którym mowa w art. 31 ust. 1, z tym że kara ta może 

być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia tej osoby. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, kara pieniężna wynosi 350% wartości 

niesprzedanych zapasów. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10 i 18b, kara pieniężna wynosi od 10% do 

15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, 

a jeżeli kara dotyczy działalności wykonywanej na podstawie koncesji, wysokość kary 

wynosi od 10% do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z 

działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5b, 5c i 21, kara pieniężna wynosi od 1% do 

15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, 

a jeżeli kara dotyczy działalności wykonywanej na podstawie koncesji, wysokość kary 

wynosi od 1% do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności 

koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

6b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6b i 6c, kara pieniężna wynosi od 5000 zł 

do 50 000 zł. 

[7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, stosuje się kary w zależności od ilości 

pobranego gazu ziemnego w okresie przekroczenia mocy wynikającej z wprowadzonych 

ograniczeń. Przekroczenie mocy oblicza się w następujący sposób: 

1) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej - jako iloczyn mocy maksymalnej, 

zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z wprowadzonych 

ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały ograniczenia, i 

czterokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej grupy taryfowej, do 
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której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy ustalonej dla tego odbiorcy 

w pierwszym stopniu zasilania; 

2) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej i mocy dobowej - jako iloczyn mocy 

maksymalnej zarejestrowanej przez układ pomiarowy, ponad moc wynikającą z 

wprowadzonych ograniczeń, ilości godzin w miesiącu, w którym obowiązywały 

ograniczenia, i ośmiokrotności stawki opłaty stałej za usługę przesyłania dla danej grupy 

taryfowej, do której odbiorca zostałby zakwalifikowany na podstawie mocy ustalonej dla 

tego odbiorcy w pierwszym stopniu zasilania.] 

<7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, wysokość kary oblicza się 

w następujący sposób: 

1) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej – jako iloczyn mocy maksymalnej, 

zarejestrowanej przez układ pomiarowy ponad moc wynikającą z wprowadzonych 

ograniczeń, liczby godzin, w których stwierdzono przekroczenie mocy wynikającej z 

wprowadzonych ograniczeń w okresie rozliczeniowym, w którym obowiązywały 

ograniczenia, i dziesięciokrotności stawki stałej opłaty przesyłowej dla gazu 

wysokometanowego na wyjściu z sieci własnej gazu ziemnego wysokometanowego 

operatora systemu przesyłowego; 

2) w przypadku przekroczenia mocy godzinowej i mocy dobowej – jako iloczyn mocy 

maksymalnej, zarejestrowanej przez układ pomiarowy ponad moc wynikającą z 

wprowadzonych ograniczeń, liczby godzin, w których stwierdzono przekroczenie 

mocy wynikającej z wprowadzonych ograniczeń w okresie rozliczeniowym, w 

którym obowiązywały ograniczenia, i piętnastokrotności stawki stałej opłaty 

przesyłowej dla gazu wysokometanowego na wyjściu z sieci własnej gazu ziemnego 

wysokometanowego operatora systemu przesyłowego.> 

<7a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, wysokość kary dla odbiorców 

nieposiadających rejestracji mocy poboru gazu ziemnego oblicza się w następujący 

sposób: 

1) dla odbiorców pobierających mniej niż 300 m3 gazu ziemnego rocznie – 1000 zł za 

każdy miesiąc, w którym stwierdzono przekroczenie mocy wynikającej 

z wprowadzonych ograniczeń; 

2) dla odbiorców pobierających 300 m3 i więcej oraz mniej niż 1200 m3 gazu ziemnego 

rocznie – 3000 zł za każdy miesiąc, w którym stwierdzono przekroczenie mocy 

wynikającej z wprowadzonych ograniczeń; 
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3) dla odbiorców pobierających 1200 m3 i więcej oraz mniej niż 8000 m3 gazu 

ziemnego rocznie – 10 000 zł za każdy miesiąc, w którym stwierdzono przekroczenie 

mocy wynikającej z wprowadzonych ograniczeń; 

4) dla odbiorców pobierających 8000 m3 i więcej gazu ziemnego rocznie – 20 000 zł za 

każdy miesiąc, w którym stwierdzono przekroczenie mocy wynikającej z 

wprowadzonych ograniczeń. 

7b. Jeżeli wysokość kary pieniężnej obliczona zgodnie z ust. 7 jest niższa dla odbiorcy 

niż wysokość kary pieniężnej, która byłaby obliczona w sposób, o którym mowa w 

ust. 7a, dla ilości gazu pobranego przez tego odbiorcę, stosuje się wysokość kary 

pieniężnej obliczoną zgodnie z ust. 7a dla ilości gazu pobranego przez tego 

odbiorcę.> 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, kara pieniężna wynosi od 500 zł do 1000 zł. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 

50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, kara pieniężna wynosi od 20 000 zł do 50 

000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 50 

000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 17, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do 

dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do 

dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku. 

13a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, kara pieniężna wynosi od 

dwukrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło utrudnienie lub 

uniemożliwienie kontroli. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, kara pieniężna wynosi od dwukrotnego do 

dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
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przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, kara pieniężna wynosi 200% wartości 

niedoboru lub straty, lub wartości paliw, niespełniających wymagań jakościowych. 

15a. (uchylony). 

16. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1: 

1) pkt 3 - wylicza się na podstawie: 

a) ceny hurtowej sprzedaży paliwa stosowanej przez producenta lub handlowca mającego 

największy udział w krajowym rynku paliw, w dniu stwierdzenia niedopełnienia 

obowiązków, pomniejszonej o wartość podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, w 

przypadku gdy są one zawarte w cenie tego paliwa, 

b) ceny referencyjnej gazu ziemnego wysokometanowego opublikowanej na stronie 

internetowej operatora systemu przesyłowego gazowego i obowiązującej w dniu, w 

którym stwierdzono niedopełnienie obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego; 

2) pkt 7 - wylicza się na podstawie ceny określonej w decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 

pkt 3 lit. b; 

3) pkt 20 - wylicza się na podstawie: 

a) średniej ceny ropy naftowej gatunku Brent, obowiązującej na londyńskiej 

Międzynarodowej Giełdzie Paliwowej (IPE) w dniu stwierdzenia niedopełnienia 

obowiązków, wyrażonej w dolarach amerykańskich za baryłkę; średnią cenę za tonę tej 

ropy oblicza się jako iloczyn ceny baryłki ropy naftowej, współczynnika 7,28 i średniego 

kursu dolara amerykańskiego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 

w dniu stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, 

b) ceny hurtowej sprzedaży paliwa stosowanej przez producenta lub handlowca mającego 

największy udział w krajowym rynku paliw, w dniu stwierdzenia niedopełnienia 

obowiązków, pomniejszonej o wartość podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, w 

przypadku gdy są one zawarte w cenie tego paliwa. 

17. Dniem stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2-3 oraz 

20, jest dzień podpisania protokołu, o którym mowa w art. 29 ust. 7 lub w art. 30 ust. 7. 
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<Art. 70d. 

W terminie do dnia 30 września 2024 r. okres, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 i 

ust. 3b, art. 24a ust. 1 oraz art. 24b ust. 8 pkt 2, wynosi 50 dni.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524 oraz z 2021 r. poz. 1093) 

 

Art.  25. 

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy 

zmienianej w art. 3, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 3, jednak 

nie dłużej niż [36 miesięcy] <48 miesięcy> od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i 

mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 

3. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31f ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31f ust. 2 ustawy zmienianej 

w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

 

 

U S T A W A   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 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(9)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(9)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(9)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(9)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(9)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(9)ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(31(f))ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(31(f))ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17220859?unitId=art(68(a))ust(14)&cm=DOCUMENT
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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. 

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: 

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
http://lex.senat.pl/#/document/16786199?unitId=art(777)par(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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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 

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; 

http://lex.senat.pl/#/document/17220859?unitId=art(68(a))ust(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798478?unitId=art(49(a))ust(1)&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) 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.] 

<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 również 

do dnia 31 grudnia 2026 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 giełdowej izby rozrachunkowej nie może być większe niż 75% wartości 

wymaganych depozytów, o których mowa w ust. 1; 

3)  w części niepokrytej w sposób o którym mowa w pkt 2, zabezpieczenie niepieniężne 

wymaganych depozytów, o których mowa w ust. 1, jest wnoszone według zasad 

wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych, określonych odpowiednio przez spółkę 

prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową lub spółkę wykonującą funkcję giełdowej 

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

o obrocie instrumentami finansowymi.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202 i 1477) 
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Art.  11. 

1. Przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w okresie 

stosowania taryfy lub cen i stawek określonych odpowiednio zgodnie z art. 10 ust. 1 lub 3 

dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługuje rekompensata na zasadach określonych 

w ust. 2 oraz zaliczki na jej poczet, o których mowa w ust. 4. W przypadku określonym w 

art. 10 ust. 2 i 5 rekompensata nie przysługuje. 

2. Rekompensata, o której mowa w ust. 1, przysługuje: 

1) w kwocie stanowiącej iloczyn ilości paliwa gazowego dostarczonego przez 

przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 3, dla odbiorców, o 

których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w okresie ustalonym zgodnie z ust. 1, i różnicy pomiędzy 

poziomem cen, jakie to przedsiębiorstwo energetyczne stosowało w dniu 1 stycznia 2022 

r. dla tych odbiorców, a poziomem cen określonych zgodnie z art. 10 ust. 1 lub 3; ceny na 

dzień 1 stycznia 2022 r. ustala się według taryf, cenników oraz umów określających ceny 

i stawki przedsiębiorstwa energetycznego a jego odbiorcami, o których mowa w art. 62b 

ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na 

dzień 1 stycznia 2022 r. oraz 

2) w kwocie stanowiącej iloczyn ilości paliwa gazowego dostarczonego przez 

przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 3, dla odbiorców, o 

których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w okresie ustalonym zgodnie z ust. 1, i różnicy pomiędzy 

poziomem cen i stawek określonych w taryfie tego przedsiębiorstwa, którą by ono 

stosowało bez uwzględniania art. 10 ust. 1 lub 3 dla tych odbiorców, a poziomem cen 

określonych zgodnie z art. 10 ust. 1 lub 3. 

3. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, 

wypłacana jest, na wniosek tego przedsiębiorstwa, zaliczka na poczet rekompensaty, o 

której mowa w ust. 1. 

4. Zaliczkę, o której mowa w ust. 3, wylicza się: 

1) w kwocie stanowiącej iloczyn ilości paliwa gazowego dostarczonego przez 

przedsiębiorstwo energetyczne dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. 

b-d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w roku 2021 i 

różnicy pomiędzy kwotą referencyjną w wysokości średnioważonej ceny rynku dnia 
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następnego gazu RDNg wyrażonej w złotych za megawatogodzinę opublikowanej przez 

spółkę prowadzącą towarową giełdę energii dla miesiąca grudnia 2021 r., powiększonej o 

10% ze względu na dużą niepewność rynkową, w tym ryzyko zmienności, a poziomem 

cen określonym w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE na podstawie art. 62f ust. 2 i 

3 ustawy zmienianej w art. 1, dla przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 

62c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz 

2) w kwocie stanowiącej iloczyn ilości paliwa gazowego dostarczonego przez 

przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 3, dla odbiorców, o 

których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, i różnicy pomiędzy kwotą referencyjną wynoszącą 310 zł za 

megawatogodzinę a poziomem cen określonym w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa 

URE na podstawie art. 62f ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla przedsiębiorstwa 

energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

5. Ilość paliwa gazowego przyjmowaną dla zaliczki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się 

na podstawie zaświadczenia właściwych operatorów systemów dystrybucyjnych w 

rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy zmienianej w art. 1 oraz operatora systemu przesyłowego 

w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy zmienianej w art. 1 na zasadach określonych w ust. 13. 

6. Ilość paliwa gazowego przyjmowaną dla zaliczki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala się 

na podstawie rocznej ilości paliwa gazowego określonej przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wykazanej w zatwierdzonym wniosku o 

zatwierdzenie taryfy przez Prezesa URE dla tego przedsiębiorstwa przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy. 

7. Zaliczkę, o której mowa w ust. 3, wypłaca się w czterech równych ratach, w terminach: 

1) pierwsza rata - płatna w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1; 

2) druga rata - płatna w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1, złożonego nie wcześniej niż dnia 15 marca 2022 

r.; 

3) trzecia rata - płatna w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1, złożonego nie wcześniej niż dnia 15 czerwca 2022 

r.; 
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4) czwarta rata - płatna w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1, złożonego nie wcześniej niż dnia 15 września 

2022 r. 

8. Zaliczkę, o której mowa w ust. 3, w zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi 

wątpliwości, wypłaca Zarządca Rozliczeń S.A. w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 7. Zatwierdzenie 

wniosku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przepisy art. 62i ustawy 

zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. 

9. Wniosek o rozliczenie rekompensaty przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w 

ust. 3, składa do Zarządcy Rozliczeń S.A. nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r. 

<Przepisy art. 62i ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.> 

10. Rekompensata zostanie rozliczona w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Zarządca 

Rozliczeń S.A. po zebraniu stosownych dokumentów określi kwotę ostatecznej 

rekompensaty. W przypadku gdy kwota zaliczek, o których mowa w ust. 4, wypłaconych 

na poczet rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest wyższa niż kwota ostatecznej 

rekompensaty, Zarządca Rozliczeń S.A. wzywa przedsiębiorstwo energetyczne, o którym 

mowa w ust. 1, do zwrotu różnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W 

przypadku gdy kwota zaliczek, o których mowa w ust. 4, wypłaconych na poczet 

rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest niższa niż kwota ostatecznej rekompensaty, 

Zarządca Rozliczeń S.A. dokonuje wyrównania tej różnicy na rzecz przedsiębiorstwa 

energetycznego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia określenia kwoty 

ostatecznej rekompensaty. 

11. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

[1) nie złożyło wniosku o korektę rekompensaty lub zaliczki do dnia 31 grudnia 2023 r., lub] 

<1) nie złożyło wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym mowa w ust. 9, 

lub> 

2) nie dostosowało cen i stawek opłat w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 i 3 

- jest zobowiązane zwrócić w całości otrzymane środki rekompensaty lub zaliczki wraz z 

odsetkami, a pobrane środki uznaje się za pobrane nienależnie. 

12. Przedsiębiorstwo energetyczne, które otrzymało rekompensatę nienależnie, jest 

obowiązane do jej zwrotu. W przypadku gdy nie zostanie dokonany zwrot, Zarządca 

Rozliczeń S.A. wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie 

pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. 
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Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty naliczane są odsetki za opóźnienie od dnia 

jej otrzymania. 

13. Operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego w terminie 7 

dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy określają całkowitą ilość paliwa gazowego 

dostarczoną w roku 2021 przez wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące 

działalność w zakresie obrotu paliwem gazowym do wszystkich odbiorców, o których 

mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejsza ustawą, a przyłączonych do sieci danego operatora systemów dystrybucyjnych 

oraz operatora systemu przesyłowego. 

14. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, składa do właściwych 

operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatora systemu przesyłowego wniosek o 

potwierdzenie dostarczonej przez to przedsiębiorstwo energetyczne w roku 2021 ilości 

paliwa gazowego dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą. We wniosku, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, przedsiębiorstwo energetyczne przedstawia własne wyliczenia ilości 

paliwa gazowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Operatorzy systemów 

dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego, w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystawiają zaświadczenie w przedmiocie 

ilości paliwa gazowego dostarczonego przez wnioskujące przedsiębiorstwo energetyczne 

dla jego odbiorców, o których mowa w ust. 1, w roku 2021, przy czym, o ile nie jest 

możliwe dokładne określenie takiej ilości, operatorzy ci podają tę ilość z przybliżeniem 

uwzględniającym maksymalne zaokrąglenie do 110% takich szacunków opartych na 

własnych danych i po zweryfikowaniu danych przedsiębiorstwa energetycznego podanych 

we wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

15. Komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, o którym mowa w ust. 1, a 

operatorami systemów dystrybucyjnych oraz operatorem systemu przesyłowego odbywa 

się w formie elektronicznej, przy czym dokument wystawiony przez operatora systemu 

dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego jest opatrzony 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). 
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Art.  12. 

1. Przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 3, w zakresie ilości 

paliwa gazowego dostarczanego do odbiorców, [o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 1 lit. 

a] <o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a> ustawy zmienianej w art. 1, 

przysługuje prawo do rekompensaty tylko na podstawie art. 62g ustawy zmienianej w art. 

1, za okres, w którym stosuje lub stosowałby taryfę określoną zgodnie z art. 62f ustawy 

zmienianej w art. 1. 

2. Dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1, rekompensata na podstawie 

art. 11 niniejszej ustawy, w zakresie ilości paliwa gazowego dostarczanego do odbiorców, 

[o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 1 lit. a] <o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 

lit. a> ustawy zmienianej w art. 1, przysługuje tylko za okresy poprzedzające okres 

określony w ust. 1. Za pozostałe okresy rekompensata taka przysługuje tylko w 

odniesieniu do ilości paliwa gazowego dostarczonego przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1, dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 

pkt 2 lit. b-d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą. 

3. Jeżeli przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w ust. 1, Prezes URE zatwierdził 

taryfę na podstawie art. 62f ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, lecz zgodnie z art. 10 

ust. 1 lub 3 niniejszej ustawy przedsiębiorstwo to taryfy tej nie stosuje, prawo do 

rekompensaty, o której mowa w art. 62g ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorstwo 

energetyczne nabywa za okres rozpoczynający się od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym Prezes URE zatwierdził przedsiębiorstwu energetycznemu taryfę na podstawie 

art. 62f ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1. 

4. Składając wniosek o rekompensatę zgodnie z art. 62g ustawy zmienianej w art. 1, 

przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, oświadcza, że nie skorzystało z 

rekompensaty, o której mowa w art. 11, albo zwróciło rekompensatę otrzymaną zgodnie z 

art. 11, za okres określony w ust. 1 oraz w zakresie ilości paliwa gazowego, o których 

mowa w ust. 1. 

5. Zarządca Rozliczeń S.A. odmawia wypłaty rekompensaty, jeśli sprzedawca nie złożył 

oświadczenia albo nie dokonał zwrotu rekompensaty na zasadach określonych w ust. 4. 

<6. Przepisy art. 62i ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.> 
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Art.  14. 

1. Zobowiązania z tytułu obligacji lub kredytów zaciągnięte na rynku krajowym lub 

zagranicznym w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy [do dnia 1 stycznia 

2026 r.] <, których termin spłaty przypada przed dniem 1 stycznia 2026 r.,> przez: 

1) sprzedawcę z urzędu, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 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) przedsiębiorcę realizującego w 2021 r. obowiązek, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, 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 

- są objęte gwarancją Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, zwanego dalej "Gwarantem". 

2. Zobowiązania z tytułu obligacji lub kredytów zaciągnięte na rynku krajowym lub 

zagranicznym w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 

2026 r. są objęte gwarancją, o której mowa w ust. 1, również w przypadku, gdy środki 

pozyskane z tych obligacji lub kredytów są przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu 

innych kredytów lub obligacji, zaciągniętych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, 

na cele określone odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Do gwarancji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 

r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, 1535, 2133 i 2232), z wyjątkiem przepisów art. 2b ust. 

1, <art. 2d,> art. 43, art. 44, art. 45 i art. 46, które stosuje się odpowiednio. 

4. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana do wysokości 100% pozostających do 

spłaty świadczeń pieniężnych wynikających z kredytu albo wyemitowanych obligacji, 

objętych gwarancją, wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów 

bezpośrednio związanych z tym kredytem albo obligacjami. 

5. Łączna kwota gwarancji, o której mowa w ust. 1, udzielonych: 
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1) podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 20 000 000 000 zł; 

2) podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może przekroczyć 10 000 000 000 zł. 

[6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z obowiązku ustanowienia 

zabezpieczenia na rzecz Gwaranta z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 1, i wniesienia 

opłaty prowizyjnej od tej gwarancji.] 

<6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z obowiązku ustanowienia 

zabezpieczenia na rzecz Gwaranta z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 1, oraz 

zobowiązane są do wniesienia opłaty prowizyjnej od tej gwarancji, w wysokości i na 

zasadach określonych w art. 14a.> 

7. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, jest skuteczna pod warunkiem złożenia przez Gwaranta 

oświadczenia o objęciu gwarancją zobowiązania z tytułu kredytu lub obligacji, o których 

mowa w ust. 1. 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane na każde żądanie Gwaranta 

niezwłocznie przekazywać dokumenty i informacje niezbędne do oszacowania ryzyka 

dokonania przez Gwaranta zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1. 

9. Do emisji przez podmioty, o których mowa w ust. 1, obligacji, o których mowa w ust. 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 39p - 39 w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 

oraz z 2021 r. poz. 802, 1005, 1595, 2328 i 2427). 

<10. Do obliczania terminu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1360).> 

<Art. 14a. 

1. Opłata prowizyjna od gwarancji, o których mowa w art. 14 ust. 1, jest naliczana od 

kwoty gwarancji i wynosi: 

1) 0,5% wartości gwarancji w pierwszym roku obowiązywania; 

2) 1% wartości gwarancji w drugim i trzecim roku obowiązywania; 

3) 2% wartości kwoty gwarancji w czwartym roku obowiązywania. 

2. Opłata prowizyjna za pierwszy rok obowiązywania gwarancji, o której mowa w art. 

14 ust. 1, jest naliczana od kwoty zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji 

obliczonego na dzień zaciągnięcia zobowiązania i pobierana z góry w terminie 30 dni 

od dnia zaciągnięcia zobowiązania objętego gwarancją. 
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3. Opłata prowizyjna za każdy kolejny rok obowiązywania gwarancji jest naliczana od 

kwoty zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych na dzień przypadający po upływie 

odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy od dnia zaciągnięcia zobowiązania objętego 

gwarancją, o której mowa w art. 14 ust. 1. 

4. Opłata prowizyjna, o której mowa w ust. 3, wnoszona jest corocznie z góry, w 

terminie 30 dni od dnia przypadającego po upływie odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy 

od dnia zaciągnięcia zobowiązania objętego gwarancją, o której mowa w art. 14 

ust. 1. 

5. Niewniesienie opłaty prowizyjnej w którymkolwiek z terminów określonym w ust. 1–4 

uprawnia Gwaranta do cofnięcia oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 7. 

6. Do obliczania terminów, o których mowa w ust. 1-4, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.> 

 

Art.  20. 

1. Maksymalny łączny limit wydatków Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny będący skutkiem 

finansowym niniejszej ustawy wynosi 10 000 000 000 zł. 

2. Maksymalny limit wydatków Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny będący skutkiem 

finansowym niniejszej ustawy wynosi: 

1) w 2022 r. - 10 000 000 000 zł; 

2) w 2023 r. - 2 000 000 000 zł; 

3) w 2024 r. - 1 000 000 000 zł; 

4) w latach 2025-2031 - 0 zł. 

<2a. Limit wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 2, ulega powiększeniu o środki 

stanowiące zwrot kwoty rekompensat, o których mowa w art. 62g ustawy zmienianej 

w art. 1, art. 8, art. 11 i art. 12.> 

3. W przypadku przekroczenia w dniu 30 czerwca odpowiednio 2022, 2023 i 2024 r. 

przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków określonego w ust. 2 stosuje się 

mechanizm korygujący polegający na redukcji kolejnych wypłat ze współczynnikiem 0,7. 

4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa 

w ust. 2, jest Zarządca Rozliczeń S.A. 

5. Zarządca Rozliczeń S.A. jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu korygującego, o 

którym mowa w ust. 3. 


