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    D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI  DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA 

 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 2911). 
 

Sejm na 71. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2944 

do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu. 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 8 listopada 2018 r.  

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. d w art. 5 w ust. 15 wyrazy „skutkować wystąpieniem konieczności” 

zastąpić wyrazami „skutkować koniecznością”; 

– KP PiS 

– przyjąć  

 

2) w art. 1 w pkt 3 w art. 5aa w ust. 7 w zdaniu pierwszym skreślić wyrazy: 

„lub - w przypadku zawieszenia przez operatora świadczenia usług w związku z brakiem 

odpowiednich gwarancji dotyczących wiarygodności finansowej tego sprzedawcy lub 

wskazanego przez tego sprzedawcę podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 3 lit. a - 

do dnia wznowienia świadczenia tych usług”; 

– KP PiS 

– przyjąć 



 

3) w art. 1 w pkt 3 w art. 5ab po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli sprzedawca z urzędu nie został zwolniony z obowiązku przedłożenia taryfy do 

zatwierdzenia, w rozliczeniach z odbiorcą w gospodarstwie domowym stosuje tę 

taryfę.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

4) w art. 1 w pkt 5 w art. 9g ust. 12 nadać brzmienie: 

„12. Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są 

przyłączone do sieci operatora systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego, 

lub korzystający z usług świadczonych przez tego operatora, są obowiązani stosować 

się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji 

określonych w instrukcjach, a także w metodach, warunkach, wymogach i zasadach 

przyjętych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu 

do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) 

nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15 z późn. zm) lub rozporządzeń 

wydanych na podstawie art. 6 lub art. 18 tego rozporządzenia lub metodach, 

warunkach, wymogach i zasadach przyjętych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

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

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

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

wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego rozporządzenia. Instrukcja oraz metody, 

warunki, wymogi i zasady, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowią część 

umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii 

elektrycznej albo umowy kompleksowej.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawka nr 4 powinna być rozpatrywana łącznie z poprawką nr 7. 

 

5) w art. 1 pkt 10 nadać brzmienie: 

„10) w art. 49a:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

„1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 

jest obowiązane sprzedawać wytworzoną energię elektryczną 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 lub w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego 

i dnia bieżącego prowadzonych przez wyznaczonych operatorów rynku energii 

elektrycznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 

lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności 



przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 

25.07.2015, str.24, z późn. zm).”; 

b) uchyla się ust. 2; 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy energii elektrycznej: 

1) dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej 

wytwarzaniem do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej; 

2) wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego 

źródła energii; 

3) wytworzonej w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany, o 

której mowa w art. 3 pkt 36 lit. a, wyższą niż 52,5%; 

4) zużywanej na potrzeby własne przez przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się jej wytwarzaniem; 

5) niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów 

elektroenergetycznych ich zadań określonych w ustawie; 

6) wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie wyższej niż 50 MW; 

7) wytworzonej w jednostce wytwórczej przyłączonej bezpośrednio do 

urządzeń lub instalacji odbiorcy końcowego zużywającego tę energię 

elektryczną lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, której 

operatorem wyznaczony został ten odbiorca końcowy; 

8) wytworzonej w jednostkach wytwórczych, które rozpoczęły wytwarzanie 

energii elektrycznej po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r. sprzedawanej: 

a) w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających 

z umów zawartych przez przedsiębiorstwo energetyczne z instytucjami 

finansowymi, w celu realizacji inwestycji związanych z wytwarzaniem 

energii elektrycznej, w tym w ramach wykonywania długoterminowych 

zobowiązań wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorstwo 

wytwarzające energię elektryczną z podmiotami innymi niż instytucje 

finansowe, zawartych w celu zabezpieczenia przychodów 

przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną, w związku z 

umowami o udzielenie finansowania inwestycji, związanych z 

wytwarzaniem energii elektrycznej zawartymi przez to 

przedsiębiorstwo z instytucjami finansowymi, lub 

b) przez przedsiębiorstwo energetyczne w ramach wykonywania 

długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych ze 

wspólnikami lub akcjonariuszami tego przedsiębiorstwa także 

będącymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w związku z 

udzielonym przedsiębiorstwu wytwarzającemu energię elektryczną 

finansowaniem typu korporacyjnego z przeznaczeniem na realizację 

inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.”; 

d) uchyla się ust. 6; 

e) ust. 7 – 9 otrzymują brzmienie: 

„7.Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Prezesowi 

URE informacje o zawartych umowach, na podstawie których sprzedaje 

wytworzoną energię elektryczną na zasadach innych niż określone w ust. 1, w 



terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. W informacji należy wskazać strony umowy, 

ilość i cenę energii elektrycznej oraz okres, na jaki umowa została zawarta. 

8. Na podstawie danych zgromadzonych w trybie określonym w ust. 7, Prezes URE 

ogłasza w Biuletynie URE średnią kwartalną cenę energii elektrycznej 

niepodlegającej obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia kwartału. 

9. Przedsiębiorstwo energetyczne składa Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 

marca roku następnego, sprawozdanie z realizacji obowiązku, o którym mowa w 

ust. 1, w roku poprzednim.”; 

f) uchyla się ust. 10-12.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

6) w art. 1 w pkt 11 w lit. a w tiret pierwszym w art. 56 w ust. 1 w pkt 17a po wyrazach „nie 

informuje” dodać wyrazy „odbiorcy końcowego lub operatora systemu dystrybucyjnego 

lub operatora systemu przesyłowego”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

7) w art. 1 w pkt 11 w lit. a w tiret drugim w art. 56 w ust. 1 pkt 19 nadać brzmienie: 

„19) nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu 

elektroenergetycznego lub gazowego, procedur postępowania i wymiany informacji, a 

także nie stosuje się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9, 

metod, warunków, wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeń 

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

wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

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

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

1775/2005  lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego 

rozporządzenia, a także poleceń operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, o których 

mowa w art. 11d ust. 1 i 2;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

  

8) skreślić art. 2; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

 

 



9) art. 6 nadać brzmienie: 

„Art. 6. Sprzedawcę wskazanego na podstawie art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 1, przez odbiorcę końcowego w umowie sprzedaży energii 

elektrycznej lub w umowie kompleksowej, zawartej przed dniem wejścia w 

życie art. 5aa ustawy zmienianej w art. 1, lub sprzedawcę awaryjnego, z 

którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została zawarta 

umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży paliw gazowych, uznaje się za 

sprzedawcę rezerwowego w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Umowy, o których mowa w zdaniu 

pierwszym zachowują ważność.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

10) po art. 7 dodać art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. 1. Decyzje w sprawie zatwierdzenia wymogów ogólnego stosowania w 

rozumieniu art. 7 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 

2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie 

przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 

27.04.2016, str. 1), art. 6 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 

sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia 

odbioru (Dz. Urz. UE L 223 z 18.08.2016, str. 10), oraz art. 5 

rozporządzenia  Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia 

do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku 

energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241 z 08.09.2016, str. 

1), wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek operatorów systemów 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych, wygasają z dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

2. Decyzja w sprawie zatwierdzenia wymogów ogólnego stosowania w 

rozumieniu art. 7 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 

2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie 

przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 

27.04.2016, str. 1), art. 6 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 

sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia 

odbioru (Dz. Urz. UE L 223 z 18.08.2016, str. 10), oraz art. 5 

rozporządzenia  Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia 

do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku 

energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241 z 08.09.2016, str. 

1), wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, pozostaje w mocy i stanowi wypełnienie 

obowiązku, o którym mowa w art. 9ga ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 



 

11) art. 9 nadać brzmienie: 

„Art. 9. Decyzje, o których mowa w art. 49a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, wydane 

do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

12) w art. 11 ust. 2 nadać brzmienie: 

 „2. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, który opracował program budowy 

stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo 

budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji na podstawie art. 20 ustawy 

zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, i rozpoczął budowę stacji gazu 

ziemnego na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 4 oraz poinformował Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki o kontynuowaniu realizacji tego programu zgodnie z ust. 

1, może zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4 zaliczyć koszty budowy 

stacji gazu ziemnego do kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy 

zmienianej w art. 1.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

Warszawa, dnia 8 listopada 2018 r. 

 

 

 

 

 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 

 /-/ Wojciech Zubowski /-/ Maciej Małecki 


