
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 7 lipca 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 

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 2016 r. poz. 1899, 1948 i 1986) 

 

Art. 2. 

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; 

2)   produkty naftowe: 

a)  kondensat gazu ziemnego (NGL), 

b)  półprodukty rafineryjne, 

c)  inne węglowodory, 

d)  gaz rafineryjny nieskroplony, 

e)  etan, 

f)  gaz płynny (LPG), 

g)  benzyny silnikowe, 

h)  benzyny lotnicze, 

i)  paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, 

j)  paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

k)  inne nafty, 

l)  oleje napędowe, 

m)  lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, 
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n)  ciężkie oleje opałowe, 

o)  benzyny lakowe i przemysłowe, 

p)  smary, 

q)  asfalty, 

r)  parafiny, 

s)  koks naftowy, 

t)  pozostałe produkty 

- określone w załączniku B rozdział 4 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-n, 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 2015 r. 

poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1165); 

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; 

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 
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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); 

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 
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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 2014 r. poz. 

752, 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: 

a)  corocznego dostosowania ilości tych zapasów do wymaganego poziomu określonego w 

art. 3 ust. 3 lub 
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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 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 

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. 

 

Art. 24. 

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

minimalizacji skutków: 
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1)   zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 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 2014 r. poz. 1501, z 2015 r. poz. 1045 i 1777 oraz z 

2016 r. poz. 266 i 1250), 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)   przedstawia operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów 

połączonych gazowych charakterystykę instalacji magazynowej, w której utrzymuje 

zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, w celu weryfikacji technicznych możliwości 

dostarczenia zapasów tego gazu do systemu gazowego.] 

[3. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego utrzymuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu przesyłowego lub 

dystrybucyjnego gazowego, z zastrzeżeniem art. 24a.] 

<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.> 



- 7 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<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. W przypadku stwierdzenia, że parametry techniczne instalacji magazynowych nie 

zapewniają możliwości dostarczenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do systemu 

gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni, operator systemu przesyłowego gazowego 

lub operator systemu połączonego gazowego powiadamia o tym fakcie Prezesa URE w 

terminie 7 dni.] 

5. (uchylony). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 5, zwolnione z obowiązku 

utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, jest obowiązane: 

1)    przedstawić ministrowi właściwemu do spraw energii pisemne, kwartalne 

sprawozdanie zawierające informacje o wielkościach zrealizowanego przywozu gazu 
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ziemnego, w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia kwartału, którego informacje 

te dotyczą; 

2)    poinformować ministra właściwego do spraw energii o: 

a)  przekroczeniu wielkości uprawniających do uzyskania zwolnienia z obowiązku 

utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz 

b)  podjętych działaniach mających na celu utworzenie zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego 

6. (uchylony). 

Art. 24a. 

[1. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego mogą być utrzymywane poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w instalacjach 

magazynowych przyłączonych do systemu gazowego, pod warunkiem, że: 

1)   parametry techniczne instalacji magazynowych oraz sieci gazowych, do których 

instalacje te są przyłączone, będą zapewniać możliwość dostarczenia całkowitej ilości 

utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej w okresie nie 

dłuższym niż 40 dni; 

2)   zawarte umowy o świadczenie usług przesyłania gazu ziemnego oraz umowy o 

świadczenie usług magazynowania gazu ziemnego będą zapewniać możliwość 

dostarczenia całkowitej ilości utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub 

dystrybucyjnej krajowej w okresie nie dłuższym niż 40 dni. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego przedstawia 

operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów połączonych 

gazowych dokumenty umożliwiające weryfikację technicznych możliwości dostarczenia do 

sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej całkowitej ilości zapasów gazu ziemnego 

utrzymywanych w instalacjach magazynowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w szczególności umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2.] 

<1. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego mogą być utrzymywane fizycznie poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na terytorium innego państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu gazowego, 

pod warunkiem że: 

1) parametry techniczne instalacji magazynowych oraz sieci gazowych, do których 

instalacje te są przyłączone, będą zapewniać możliwość dostarczenia całkowitej 

ilości utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub do sieci dystrybucyjnej 

krajowej, 

2) zawarte przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot 

dokonujący przywozu gazu ziemnego umowy o świadczenie usług 

magazynowania gazu ziemnego oraz świadczenie usług przesyłania gazu 

ziemnego zapewniają możliwość dostarczenia, na zasadach ciągłych i w każdych 

warunkach, całkowitych ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do sieci przesyłowej 

lub dystrybucyjnej krajowej 

– w okresie nie dłuższym niż 40 dni.  

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

przedstawia operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów 

połączonych gazowych dokumenty umożliwiające weryfikację technicznych 

możliwości dostarczania do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej całkowitej 

ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych w instalacjach 

magazynowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umowy, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2. Art. 24 ust. 3b stosuje się odpowiednio.> 

<3. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, 

którzy utrzymują zapasy obowiązkowe tego gazu w instalacjach magazynowych 

zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystują zdolności 

przesyłowe zarezerwowane na potrzeby dostarczenia całkowitych ilości zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej wyłącznie na te potrzeby. 
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4. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych 

gazowych powiadamia Prezesa URE o fakcie wykorzystania zdolności przesyłowych 

zarezerwowanych na potrzeby dostarczania całkowitych ilości zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej na inne potrzeby w 

terminie 7 dni od stwierdzenia tego faktu.> 

 

Art. 24b. 

[1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego mogą zlecić, 

po uzyskaniu zgody Prezesa URE, o której mowa w ust. 7, na podstawie umowy, 

wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 

innemu przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotowi dokonującemu przywozu 

gazu ziemnego.] 

<1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

mogą zlecić, na podstawie umowy, wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego innemu przedsiębiorstwu energetycznemu 

wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z 

zagranicą lub przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi.> 

<1a. W przypadku gdy umowy, o których mowa w ust. 1, przewidują utrzymywanie 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, art. 24a stosuje się odpowiednio.> 

2. Podmiot przyjmujący zlecenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zlecić jego 

wykonywania innemu podmiotowi. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1)   ilość utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie 

obowiązywania umowy; 

2)   sposób wykonania zlecenia; 
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3)   warunki zapewniające utrzymywanie odpowiedniego poziomu ilościowego i 

jakościowego utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 

4)   sposób postępowania podczas utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, uruchamiania oraz uzupełnienia tych zapasów po uruchomieniu; 

[5)   okres obowiązywania umowy, przy czym okres ten odpowiada lub jest 

wielokrotnością okresu, o którym mowa w art. 25 ust. 4;] 

<5) okres obowiązywania umowy, przy czym okres ten odpowiada lub jest 

wielokrotnością okresów, o których mowa w art. 25 ust. 4 lub 5;> 

6)   miejsce utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie 

obowiązywania umowy; 

[7)   sposób wykonywania obowiązków dotyczących sporządzania i przekazywania 

informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1;] 

<7) sposób wykonywania obowiązków dotyczących sporządzania i przekazywania 

informacji, o których mowa w art. 27 ust. 2;> 

8)   zasady współpracy w przypadku kontroli Prezesa URE w zakresie wykonywania 

obowiązków, o których mowa w art. 24; 

9)   postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia; 

10)  odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy. 

<3a. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 

ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego może 

upoważnić osobę reprezentującą przedsiębiorstwo lub podmiot przyjmujący zlecenie 

wykonywania zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego do przeprowadzenia czynności związanych z weryfikacją, przez operatora 

systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, 

technicznych możliwości dostarczenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do 

systemu gazowego oraz do reprezentowania go przed Prezesem URE i ministrem 

właściwym do spraw energii.> 

4. W przypadku gdy zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, utrzymywane zgodnie z ust. 1, nie 

stanowią majątku przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotu dokonującego 

przywozu gazu ziemnego, zlecającego utrzymywanie tych zapasów, umowa powinna 

zawierać także postanowienia gwarantujące zlecającemu prawo nabycia tych zapasów w 
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okresie jej obowiązywania oraz określać sposób ustalania ceny odsprzedaży tych 

zapasów. 

5. W przypadku zlecenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący 

przywozu gazu ziemnego utrzymywania, w ich imieniu, zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego podmiotom wymienionym w ust. 1, podmiot przyjmujący zlecenie: 

1)   nie może wykorzystywać, na własne potrzeby, utrzymywanych zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego w okresie obowiązywania umowy; 

2)   gwarantuje zlecającemu dostęp do utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego w okresie obowiązywania umowy. 

[6. Projekt umowy o wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu 

ziemnego, zlecające utrzymywanie tych zapasów, przed zawarciem tej umowy przedkłada 

Prezesowi URE w celu zatwierdzenia w drodze decyzji. Do wniosku o zatwierdzenie 

projektu umowy przedsiębiorstwo i podmiot dołącza opinię operatora systemu 

przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych uwzględniającą 

wynik weryfikacji, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3. 

7. Prezes URE, w terminie 30 dni, w drodze decyzji, wyraża zgodę albo odmawia wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1.] 

<6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, są obowiązane do przedłożenia 

projektu tej umowy Prezesowi URE oraz uzyskania zgody na jej zawarcie.  

7. Prezes URE, w drodze decyzji, wyraża zgodę albo odmawia wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

kompletnego wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 

1.> 

8. Prezes URE odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli: 

1)   projekt tej umowy nie zawiera postanowień, o których mowa w ust. 3; 

2)   lokalizacja lub parametry techniczne instalacji magazynowych i sieci gazowych, do 

których instalacje te są przyłączone, nie zapewniają możliwości dostarczenia całkowitej 



- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do systemu gazowego w okresie nie 

dłuższym niż 40 dni. 

9. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, o których 

mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi URE kopie umowy, o której mowa w ust. 1, w 

terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

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

mowa w ust. 1, zlecający wykonywanie swoich zadań w zakresie utrzymywania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego innym podmiotom, ponoszą odpowiedzialność za 

spełnianie przez te zapasy wymagań jakościowych, utrzymywanie ich wymaganych ilości 

oraz wypełnianie obowiązków dotyczących uruchomienia tych zapasów na skutek decyzji 

ministra właściwego do spraw energii i ich uzupełnienia. 

<11. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, planujące zawierać 

umowy na wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego, umieszczają na swojej stronie internetowej informacje o: 

1) planowanych warunkach, na jakich umowa ta będzie wykonywana; 

2) planowanej wysokości wynagrodzenia za wykonanie tej umowy wraz ze sposobem 

wyliczenia tego wynagrodzenia, biorąc pod uwagę zakres powierzonych do 

wykonywania zadań, okres obowiązywania tej umowy oraz ilość utrzymywanych 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego i która ze stron tej umowy jest właścicielem 

tego gazu.> 

Art. 25. 

1. Wielkość zapasów gazu ziemnego ustala przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot 

dokonujący przywozu gazu ziemnego, z uwzględnieniem ust. 5, do dnia 30 kwietnia 

każdego roku. 

2. 
(11)

 Przedsiębiorstwa i podmioty, o których mowa w ust. 1, które w okresie od dnia 1 

kwietnia roku ubiegłego do dnia 31 marca danego roku dokonały przywozu gazu 

ziemnego, ustalają wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie ilości 

gazu ziemnego przywiezionego w tym okresie. 
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2a. (uchylony). 

3. Informacje o wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ustalonej zgodnie z ust. 

2, przedsiębiorstwa i podmioty, o których mowa w ust. 1, przedkładają do dnia 15 maja 

każdego roku Prezesowi URE w celu ich weryfikacji. Prezes URE, w drodze decyzji, 

dokonuje weryfikacji tych informacji na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach 

statystycznych sporządzanych przez te przedsiębiorstwa i podmioty oraz danych 

przekazanych w trybie art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne. 

4. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w wielkości zweryfikowanej przez Prezesa URE są 

utrzymywane w okresie od dnia 1 października danego roku do dnia 30 września 

kolejnego roku. 

5. 
(12)

 Wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dla przedsiębiorstwa lub podmiotu, 

o których mowa w ust. 1, które planują rozpoczęcie przywozu gazu ziemnego z zagranicy, 

oraz dla podmiotu, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie koncesji na obrót gazem 

ziemnym z zagranicą, na okres od dnia rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego do dnia 30 

września, ustala Prezes URE, na podstawie średniodobowego planowanego przez to 

przedsiębiorstwo lub podmiot przywozu w okresie od dnia jego rozpoczęcia do dnia 31 

marca kolejnego roku, w drodze decyzji. Na okres od dnia 1 października następującego 

po dniu rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego do dnia 30 września roku kolejnego 

wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego jest określana przez Prezesa URE w 

odrębnej decyzji, wydanej najpóźniej na 15 dni przed dniem 1 października następującym 

po dniu rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego, na podstawie danych o średniej ilości jego 

przywozu z dotychczasowego okresu prowadzenia działalności, wynikających ze 

sprawozdań statystycznych sporządzanych przez te przedsiębiorstwa lub podmioty oraz 

danych przekazanych w trybie art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne. 

[6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego są obowiązani 

poinformować Prezesa URE o zamiarze rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego najpóźniej 

na 30 dni przed dniem rozpoczęcia tego przywozu.] 

<6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego 

są obowiązani: 
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1) poinformować Prezesa URE o zamiarze rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego, 

2) przekazać operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów 

połączonych gazowych informacje o miejscu magazynowania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego w celu weryfikacji technicznych możliwości 

dostarczenia tych zapasów do systemu gazowego 

– najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia tego przywozu.> 

7. Za dzień rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego przyjmuje się dzień, w którym po raz 

pierwszy gaz ziemny sprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<8. Prezes URE przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii oraz operatorowi 

systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów połączonych gazowych 

informacje o wielkościach zapasów obowiązkowych ustalonych zgodnie z ust. 2 i 5. 

9. Ilość gazu ziemnego przywiezionego, o której mowa w ust. 2 i 5, ustala się jako różnicę 

między wielkością przywozu i wywozu w okresach, o których mowa w tych 

przepisach. 

10. Przedsiębiorstwo energetyczne, które wykonywało działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot, który dokonywał jego 

przywozu, utrzymują zapasy obowiązkowe gazu ziemnego ustalone zgodnie z ust. 2 

lub ust. 5, w okresach, o których mowa w tych przepisach, także w przypadku 

odpowiednio, cofnięcia przez Prezesa URE koncesji na obrót gazem ziemnym z 

zagranicą lub wygaśnięcia tej koncesji albo zaprzestania przywozu gazu ziemnego. 

11. Na wniosek Prezesa URE, organy celne udostępniają dane identyfikacyjne dotyczące 

podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego, obejmujące oznaczenie firmy, 

jej siedziby, adresu oraz inne dane teleadresowe niezbędne do prowadzenia przez 

Prezesa URE kontroli oraz postępowań w sprawie ustalenia lub weryfikacji wielkości 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.> 

 

[Art. 27. 

 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw energii oraz operatorowi systemu gazowego informacje 

o: 

1)   wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zweryfikowanych przez Prezesa URE 

oraz o technicznych możliwościach dostarczania ich do systemu gazowego, w okresie nie 
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dłuższym niż 40 dni, zweryfikowanych przez operatora systemu przesyłowego gazowego 

lub operatora systemu połączonego gazowego - do dnia 15 czerwca każdego roku; 

2)   rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz 

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

każdego roku. 

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

do spraw energii oraz Prezesowi URE informacje o działaniach podjętych w okresie od 

dnia 1 kwietnia poprzedniego roku do dnia 31 marca danego roku, w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz 

realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, do dnia 15 

maja każdego roku.] 

<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 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 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 
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ziemnego, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych 

informacji prawnie chronionych.> 

 

Art. 30. 

1. Prezes URE jest uprawniony do przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw energetycznych 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i 

podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego oraz podmiotów, którym zlecono 

utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, w zakresie wykonania 

obowiązków, o których mowa w art. 24 i art. 24b, oraz spełnienia warunków określonych 

w art. 24a. 

2. Czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki po 

doręczeniu przedsiębiorstwu lub podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, albo osobie przez 

niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jego działalności. 

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

1)   imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika organu kontroli, uprawnionego do 

przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie kontrolowanego; 

3)   określenie zakresu kontroli; 

4)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

5)   wskazanie podstawy prawnej kontroli; 

6)   oznaczenie organu kontroli; 

7)   określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia; 

8)   podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska 

służbowego; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

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

przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący 

przywozu gazu ziemnego.] 

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

przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący 
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przywozu gazu ziemnego, lub podmiot któremu zlecono utrzymywanie zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego.> 

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

kontrolowanego przedsiębiorstwa lub podmiotu: 

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

przywozu gazu ziemnego za rok, w którym jest przeprowadzana kontrola, i rok poprzedni, 

umożliwiających weryfikację poprawności ustalenia poziomu zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego, do których utrzymywania jest obowiązane przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i 

podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego; 

2)   przedstawienia dokumentów umożliwiających sprawdzenie zgodności stanu faktycznego 

z wielkością zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ustaloną według zasad określonych 

w art. 25 ust. 2 albo ust. 5; 

3)   przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego; 

4)   przedstawienia dokumentów potwierdzających możliwość dostarczenia całkowitej ilości 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej 

krajowej w okresie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 oraz w art. 24a ust. 1 pkt 2, w 

szczególności kopii umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych; 

5)   dokonania innych czynności, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej. 

6. (uchylony). 

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół dokonanych czynności, który powinien 

ponadto zawierać wnioski oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, 

przy czym termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia protokołu. 

8. [W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przez przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z 

zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, kontrolujący dokonuje 

stosownej adnotacji w protokole.] <W przypadku odmowy podpisania protokołu z 

kontroli przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przywozu gazu 
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ziemnego, lub podmiot któremu zlecono utrzymywanie zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole.> 

 Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez 

kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli. 

[9. Prezes URE może wezwać przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący 

przywozu gazu ziemnego do usunięcia uchybień określonych w protokole z kontroli, 

wyznaczając termin ich usunięcia.] 

<9. Prezes URE może wezwać 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 do usunięcia uchybień określonych w protokole z 

kontroli, wyznaczając termin ich usunięcia.> 

 

[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. O uruchomieniu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego operatorzy ci 

informują operatora systemu magazynowania tego gazu najpóźniej w dniu uruchomienia 

tych zapasów. 

2. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych 

informuje niezwłocznie zlecających usługę przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego o 

uruchomieniu, na ich rzecz, tych zapasów. 

3. Operator systemu magazynowania gazu ziemnego przekazuje odpowiednio operatorowi 

systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemów połączonych gazowych, w 

terminie 7 dni od dnia każdorazowego uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego, informacje o właścicielach i ilościach gazu ziemnego pobranego z instalacji 

magazynowych. 

4. W wypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego z instalacji 

magazynowej, w której są magazynowane te zapasy należące do więcej niż jednego 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego, 



- 20 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

przyjmuje się, że uruchomiono zapasy obowiązkowe gazu ziemnego należące do każdego z 

tych przedsiębiorstw i podmiotów w takim samym stosunku. 

5. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych 

przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3: 

1)   operatorowi systemu dystrybucyjnego oraz przedsiębiorstwu energetycznemu lub 

podmiotowi będącemu właścicielem zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 

2)   zlecającym usługę przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego, na rzecz których nastąpiło 

uruchomienie dodatkowych dostaw tego gazu. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne i zlecający usługę przesyłania lub dystrybucji gazu 

ziemnego, na których rzecz nastąpiło uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego w terminie 60 dni, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich 

uruchomienie: 

1)   dostarczą właścicielowi wykorzystanego gazu ziemnego równoważne ilości gazu 

ziemnego, o ile istnieją techniczne możliwości zatłoczenia gazu ziemnego do instalacji 

magazynowej, lub 

2)   dokonają rozliczeń z właścicielem dostarczonego im gazu ziemnego, zgodnie z zasadami 

określonymi w obowiązującej taryfie właściciela tego gazu; jeżeli właściciel gazu 

ziemnego nie jest obowiązany do posiadania taryfy, zasady rozliczeń określą rozliczające 

się strony. 

7. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu połączonego gazowego 

niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw energii i Prezesa URE o terminie i 

ilości uruchomionych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Informacje te są 

przekazywane codziennie, do godziny 10
00

, i dotyczą poprzedniej doby. 

 

<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. 

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, 
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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 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. 
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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: 

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 600 danego dnia do godziny 600 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 
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– 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 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 1200, 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; 

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

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

do godziny 1000. 

3. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych 

gazowych, po zakończeniu każdego miesiąca gazowego, rozumianego jako okres od 

godziny 600 pierwszego dnia danego miesiąca do godziny 600 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, informacje o ilościach gazu ziemnego stanowiących podstawę do prowadzenia 

rozliczeń za odebrane zapasy obowiązkowe gazu ziemnego niezwłocznie po ich 

ustaleniu.> 

Art. 59. 

1. W okresie obowiązywania ograniczeń, wprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 56 ust. 1, operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów 

połączonych: 

1)   realizuje obowiązki związane z wprowadzaniem ograniczeń, przez ustalanie i 

podawanie do publicznej wiadomości stopni zasilania, zgodnie z planami 

wprowadzania ograniczeń; 

2)   koordynuje działania przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym, innych operatorów systemów 

gazowych, operatorów systemów magazynowania gazu ziemnego, operatorów 

systemów skraplania gazu ziemnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu 

gazowego i realizacji ograniczeń wprowadzonych na podstawie art. 56 ust. 1; 

[3)   dysponuje pełną mocą i pojemnością instalacji magazynowania gazu ziemnego oraz 

skraplania gazu ziemnego przyłączonych do systemu gazowego oraz uruchamia 

zapasy obowiązkowe gazu ziemnego.] 

<3) dysponuje pełną mocą i pojemnością instalacji magazynowania gazu ziemnego 

oraz skraplania gazu ziemnego przyłączonych do systemu gazowego oraz 

dysponuje zapasami obowiązkowymi gazu ziemnego.> 
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2. W okresie obowiązywania ograniczeń, operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych 

lub operatorzy systemów połączonych gazowych przekazują operatorowi systemu 

przesyłowego gazowego, do godziny 10
00

 każdej doby, dane dotyczące dobowych ilości 

poboru gazu ziemnego przez odbiorców objętych planami ograniczeń, o których mowa w 

art. 58 ust. 1, za poprzednią dobę. 

3. W okresie wprowadzenia ograniczeń zapasy obowiązkowe gazu ziemnego są uruchamiane 

zgodnie z procedurą określoną w art. 26. 

 

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 wymagań, o których mowa w art. 3 

ust. 12 i 13; 

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; 

4)   nie dopełnia obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 

14 ust. 1 i 1a; 

5)   
(14)

 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; 
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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, albo przedstawi w tej informacji dane nieprawdziwe;] 

<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 aktualizacji w terminie, o którym 

mowa w art. 31 ust. 5; 

<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; 

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; 
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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 magazynów, w których utrzymywane są zapasy interwencyjne, 

lub związanej z tymi magazynami infrastruktury przesyłowej lub transportowej, 

utrudnia lub nie przeprowadza w terminie próby, 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 nie usunie, w wyznaczonym 

terminie, uchybień, do czego został zobowiązany na podstawie art. 30 ust. 9;] 

<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)  będąc osobą kierującą działalnością przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 24 ust. 

5, nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, dokumentów lub informacji, o których 

mowa w art. 24 ust. 5c, albo przedstawi dokumenty lub informacje nieprawdziwe; 

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 wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 5, 

albo złoży nieprawdziwe wyjaśnienia lub przedstawi nieprawdziwe dokumenty; 
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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. 

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 i 13. 

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. 

[4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3a-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.] 

<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.> 
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4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, kara pieniężna wynosi od jednokrotnego 

do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 

obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie obowiązku. 

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 i 5c, 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 50000 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 

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. 
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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 

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. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19a i 19b, kara pieniężna wynosi od 

dwukrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale, w którym nastąpiło niedopełnienie 

obowiązku. 

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 
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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. 

 

Art. 64. 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 63 ust. 1: 

[1)   pkt 1, 2, 3, 6, 11, 16, 19 i 19b - wymierza Prezes URE; 

2)    pkt 1-5a, 7, 8, 18-18b i 20 - wymierza Prezes Agencji;] 

<1) pkt 1, 2, 3, 5b, 5c, 6, 6b, 6c, 11, 16 i 18a w zakresie kontroli, o której mowa w art. 

30 ust. 1, oraz pkt 19 i 19b – wymierza Prezes URE; 

2) pkt 1–5a, 7, 8, 18 i 18a z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1, 

oraz pkt 18b i 20 – wymierza Prezes Agencji;> 

3)   pkt 9 - wymierza wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej; 

4)   pkt 10 i pkt 12 lit. a oraz pkt 13-15 - wymierza właściwy organ Policji; 

5)   pkt 12 lit. b - wymierza dyrektor urzędu morskiego; 
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6)   pkt 12 lit. c - wymierza Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

[7)    pkt 6a i 17 - wymierza minister właściwy do spraw energii.] 

 <7) pkt 6a, 17 i 19a – wymierza minister właściwy do spraw energii.> 

[2. Prezes Agencji wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-5a, 7, 8, 18-18b i 20, 

w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 

energii.] 

<2. Prezes Agencji wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1–5a, 7, 8, 18, 

pkt 18a z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1, oraz pkt 18b i 20, w 

drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 

energii.> 

2a. Przed wymierzeniem kary, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1a, Prezes Agencji wzywa 

producenta lub handlowca do uiszczenia opłaty zapasowej w należnej wysokości, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

[3. Prezes URE wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-3, 6, 11, 16, 19 i 19b, w 

drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu 

ochrony konkurencji i konsumentów.] 

<3. Prezes URE wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5b, 5c, 6, 6b, 

6c, 11, 16 i 18a w zakresie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1, oraz pkt 19 i 19b, 

w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w 

Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów.> 

4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wymierza karę, o której mowa w art. 63 ust. 1 

pkt 9, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

5. Właściwy organ Policji wymierza kary, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 10, pkt 12 lit. a 

oraz pkt 13-15, w drodze decyzji. 

6. Dyrektor urzędu morskiego wymierza karę, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 12 lit. b, w 

drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej. 

7. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymierza karę, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 12 

lit. c, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 

transportu. 
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[Art. 65. 

Przy ustalaniu kar pieniężnych, o których mowa w art. 63 ust. 4, 4a, 6 i 8-14, organ 

wymierzający karę uwzględni w szczególności czas trwania, stopień oraz przyczyny 

naruszenia przepisów ustawy, a także częstotliwość ich naruszania w przeszłości przez 

podmiot podlegający ukaraniu.] 

Art. 66. 

1. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 3-7, stanowią 

dochód budżetu państwa. 

1a. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, stanowią dochód 

Funduszu. 

2. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa 

w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 i 7, upłynęło 5 lat. 

3. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa 

w art. 63 ust. 1 pkt 3a-6a oraz pkt 8-20, upłynęły 3 lata. 

4. Bieg terminu do nałożenia kary pieniężnej zostaje zawieszony od dnia: 

1)   wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania, gdy rozstrzygnięcie 

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia 

wstępnego przez inny organ lub sąd; 

[2)   wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję w sprawie nałożenia kary 

pieniężnej.] 

<2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub odwołania do Sądu Okręgowego 

w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów od decyzji w sprawie 

nałożenia kary pieniężnej.> 

5. Termin do nałożenia kary pieniężnej biegnie dalej od dnia następującego po dniu, w 

którym: 

1)   decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się; 

[2)   orzeczenie sądu administracyjnego stało się prawomocne.] 

 <2) orzeczenie sądu stało się prawomocne.> 

6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

<7. Kary pieniężne, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 3–7, płatne są na konto 

właściwego urzędu skarbowego. 
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8. Kary pieniężne, o których mowa w art. 64 ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, 

w którym decyzja o ich wymierzeniu stała się prawomocna.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia  10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 

791) 

Art. 4ba. 

 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych prowadzi wykaz przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą 

paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, 

którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, 

przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz ustalany jest na ostatni dzień każdego 

miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca. 

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

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy 

końcowego paliw ciekłych poprzez: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b)  miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres, 

c)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 

d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada, 

e)  
(3)

 numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli 

posiada, 

f)  serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2)   informacje o rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem usług, o których mowa w 

ust. 1; 

3)   informacje o posiadanych koncesjach lub o wpisie do rejestru podmiotów przywożących; 

4)   informacje o wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym mowa w art. 13 

ustawy [wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2] <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 
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naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 i ...), zwanej dalej „ustawą o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym”>. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, udostępnia 

wykaz w swojej siedzibie oraz publikuje go na swojej stronie internetowej, jeżeli ją 

posiada, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru PESEL oraz 

serii i numeru dokumentu tożsamości. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, przekazuje 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięczne sprawozdanie 

zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy 

końcowego paliw ciekłych poprzez wskazanie danych określonych w ust. 2 pkt 1; 

2)   informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez wskazanie 

informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wytworzeniu lub 

nabyciu na tym terytorium, będących przedmiotem usług, o których mowa w ust. 1, wraz 

z podaniem miejsca ich świadczenia. 

6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, 

o którym mowa w ust. 4, mając na względzie zakres informacji i danych określonych w 

ust. 5 oraz kierując się koniecznością ujednolicenia formy i sposobu jego przekazywania. 

7. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych oraz minister właściwy do spraw finansów 

publicznych informują niezwłocznie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niezłożeniu 

w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 4. 

 

uwaga: 

użyte w: 

a) art. 23 ust. 3b wyrazy [ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 1a pkt 2],  

b) art. 35 ust. 1c pkt 2, art. 38a ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 2b pkt 2 i 4 oraz ust. 4a pkt 2 oraz 

art. 43a ust. 2 w różnym przypadku wyrazy [ustawa wymieniona w art. 33 ust. 1a 

pkt 2]  
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– zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <ustawa o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym>; 

 

Art. 23. 

1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i 

polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

1a. (uchylony). 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 

1)   udzielanie i cofanie koncesji; 

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

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

analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 

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

3)   ustalanie: 

a)  współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania 

przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, 

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

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

przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, 

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

przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw 

gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców, 

e)  jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 10, 

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

3a)  opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o których 

mowa w art. 16 ust. 1; 

4)   kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a; 

4a)   kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 oraz w 

art. 49b ust. 1; 
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5)   uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16; 

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

publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej 

stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych adresowych, 

obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami systemu; 

6a)   przyznawanie certyfikatu niezależności; 

6b)   kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora systemu 

przesyłowego gazowego obowiązków określonych w niniejszej ustawie oraz umowie, o 

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

właścicielem sieci przesyłowej a operatorem systemu przesyłowego gazowego oraz 

przepływu informacji między nimi; 

6c)   informowanie Komisji Europejskiej o wyznaczeniu operatorów systemów przesyłowych; 

7)   udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 

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

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

9)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: 

a)  wyłaniania sprzedawców z urzędu, 

b)  budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć 

zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; 

10)  kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na 

wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii 

elektrycznej; 

11)   kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz innych uczestników rynku 

energii elektrycznej obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 

714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także wykonywanie innych 

obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego rozporządzenia oraz obowiązków 

wynikających z rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 i art. 18 rozporządzenia 

714/2009; 

11a)   kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub 

operatora systemu połączonego gazowego oraz innych uczestników rynku paliw 
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gazowych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

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

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

1775/2005, wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego 

rozporządzenia oraz zatwierdzanie odpowiednich punktów w systemie przesyłowym, 

objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 tego rozporządzenia, a także 

wykonywanie obowiązków organu regulacyjnego wynikających z rozporządzeń 

przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

11b)   zatwierdzanie metod alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami, 

opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w 

odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 6 i art. 

18 rozporządzenia 714/2009 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowej 

gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz rozporządzeń 

przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

12)  rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1; 

13)  nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 

14)  współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw 

energetycznych ograniczającym konkurencję; 

14a)  współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem kapitałowym, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do 

właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie; 

14b)   współpraca z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją, w szczególności w 

zakresie sporządzania i stosowania kodeksów sieci oraz zatwierdzania metod zarządzania 

ograniczeniami opracowanymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

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

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

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

1775/2005, a także w zakresie integracji krajowych sektorów energetycznych na poziomie 

regionalnym; 

14c)   zawieranie umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu zacieśniania współpracy w 

zakresie regulacji; 

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

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

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

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

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

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

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

rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz informowanie Komisji Europejskiej o 

niezgodności tych decyzji; 

15)  ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 

przedsiębiorstw energetycznych; 

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

kształtowania taryf; 

17)  publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 

energii; 

18)   zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

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

a)  średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji 

obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, 

o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2, 

b)  średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób jej 

obliczenia, 

c)  średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw 

posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji: 

–  opalanych paliwami węglowymi, 
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–  opalanych paliwami gazowymi, 

–  opalanych olejem opałowym, 

–  stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii, 

d)  średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, 

obliczanej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych 

- w poprzednim roku kalendarzowym; 

18a)   zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym obliczanie i ogłaszanie, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, 

średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim 

kwartale, oraz ogłaszanie sposobu ich obliczania; 

19)   gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a)   gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b)  biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

- znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich do 

ministra właściwego do spraw energii, w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego, o 

którym mowa w rozporządzeniu 256/2014 w zakresie określonym w pkt 2-4 załącznika do 

tego rozporządzenia;  

19a)  przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11; 

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

wiążący dla organu regulacyjnego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

hurtowego rynku energii, zwanym dalej "rozporządzeniem 1227/2011", oraz współpraca z 

Agencją, organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, organem właściwym w sprawach ochrony 

konkurencji i konsumentów oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem 

finansowym, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w 

rozporządzeniu 1227/2011; 

20)  monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie: 
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a)  zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z którymi 

istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

b)  mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego i 

zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie gazowym i elektroenergetycznym, 

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

sieci, 

d)  wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, korzystania z 

sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o świadczenie usług przesyłania 

lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z uwzględnieniem konieczności traktowania 

tych informacji jako poufnych ze względów handlowych, 

e)  warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania gazu 

ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, 

f)  bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, 

g)  wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań, 

h)  wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w art. 44; 

21)  wydawanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, oraz 

ich umarzanie; 

21a)   wydawanie, na wniosek organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, opinii 

dotyczącej skutków ekonomicznych, w tym wpływu na opłacalność wytwarzania energii, 

zastosowania do źródeł spalania paliw drugiej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a 

ust. 2 pkt 2 tej ustawy; 

21b)   kontrolowanie przedsiębiorstwa energetycznego lub podmiotu przywożącego na 

zasadach określonych w ustawie; 

21c)   prowadzenie w postaci elektronicznej: 

a)  rejestru podmiotów przywożących, 

b)  wykazu podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji 

albo o udzielenie lub zmianę promesy koncesji, 

c)  rejestru przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję, 

d)  wykazu podmiotów posiadających promesę koncesji, 
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e)  wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia 

koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia 

koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 

f)  wykazu przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięto koncesję, 

g)  wykazu podmiotów, którym koncesja wygasła, wraz z podaniem podstawy i daty 

wygaśnięcia koncesji; 

21d)   podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych 

interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 

domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji 

dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów 

między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach 

energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące 

tych problemów; 

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

2a. Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 i 20, w szczególności sporządza 

raport przedstawiający i oceniający: 

1)   warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

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

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

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

określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa 

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

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

zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką 

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

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

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

spraw energii, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

2d. Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji 

Energetyki. 
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3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 

32 ust. 1 pkt 4, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa. 

3a. 
(5)

 W sprawach z wniosku o udzielenie, przedłużenie albo cofnięcie koncesji na 

wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych oraz obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą z wyłączeniem spraw o zmianę tych koncesji, Prezes URE 

zasięga opinii Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, Prokuratora Generalnego oraz Komendanta Głównego Policji. 

3b. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3a, Prezes URE przekazuje Prezesowi Agencji 

Rezerw Materiałowych umowy przedwstępne wobec umów, o których mowa w art. 10 lub 

art. 11 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 1a pkt 2. 

3c. Organy, o których mowa w ust. 3a, wydają w formie postanowienia opinie zawierające 

ocenę spełnienia przez wnioskodawcę określonych w rozdziale 5 wymogów udzielenia, 

przedłużenia albo cofnięcia koncesji, w zakresie, w jakim wynika to z właściwości ich 

działania określonych w przepisach odrębnych. 

4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 

pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest 

równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii. 

4a. 
(6)

 Nieprzedstawienie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, Prokuratora Generalnego lub Komendanta Głównego Policji 

opinii, o której mowa w ust. 3a, w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku do 

zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 

5. Prezes URE uchyla decyzję wydaną w sprawach, o których mowa w ust. 2, jeżeli Komisja 

Europejska stwierdziła jej niezgodność z przepisami wydanymi na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do 

sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji od Komisji Europejskiej o 

konieczności jej uchylenia, i informuje o tym uchyleniu Komisję Europejską. 

6. Prezes URE współpracując z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją zapewnia 
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taki sam stopień poufności otrzymanych informacji, jaki jest wymagany od organu 

udostępniającego informacje. 

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

dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla oraz rozstrzyga spory w 

zakresie określonym w art. 11n ust. 7. 

 

Art. 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: 

–  z biogazu rolniczego, 

–  wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji, 

–  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; 

2)    magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu 

ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu 

ziemnego, 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; 

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 energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu 

poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu skroplonym gazem ziemnym 

dostarczonym z zagranicy dokonanego w punkcie dostawy do terminalu w rozumieniu 
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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 

2016 r. poz. 1731 i 2260), obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu 

nie przekracza równowartości 100 000 euro, 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;] 

<a) obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o 

napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, 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 2016 r. poz. 1731 i 2260), 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 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, 
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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; 

5)    przesyłania dwutlenku węgla. 

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. 

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. 

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). 
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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). 

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. 33. 

1. Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który: 

1)    ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

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

Gospodarczym lub Turcji; 

2)   dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe 

wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich 

pozyskania; 

3)   ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności; 

4)   zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których 

mowa w art. 54; 

5)   uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o 

której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

6)   
(18)

 nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem 

przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 

raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu podatkowego. 

[1a. Prezes URE udziela koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą wnioskodawcy, który: 
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1)   posiada własne pojemności magazynowe lub 

2)    zawarł umowę przedwstępną o świadczenie usługi magazynowania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 24 ust. 1 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1899 i 1948), w wielkości 

ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 lub 5 tej ustawy, lub 

3)    zawarł umowę przedwstępną o wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o której mowa w art. 24b ust. 1 ustawy, o 

której mowa w pkt 2.] 

1b. Prezes URE udziela koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą wnioskodawcy, który: 

1)   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej przez ten oddział; 

2)   złożył zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a; 

3)   jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług zgodnie z art. 97 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 

710, z późn. zm.); 

4)    posiada instalacje magazynowania paliw ciekłych lub zawarł umowę przedwstępną 

wobec umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 

2, gwarantujące utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, 

zgodnie z zakresem wykonywanej działalności koncesjonowanej. 

1c. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek powiadomić Prezesa URE o: 

1)   zawarciu umowy przyrzeczonej w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa 

w ust. 1b pkt 4, oraz każdej zmianie tej umowy, oraz 

2)   zawarciu każdej kolejnej umowy, o której mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy 

wymienionej w ust. 1a pkt 2, oraz każdej zmianie tej umowy 

- w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany. 
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1d. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który posiada koncesję na wytwarzanie paliw 

ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo występuje z wnioskiem o 

udzielenie takich koncesji, warunki, o których mowa w ust. 1b pkt 1 i 3, dotyczą także 

posiadanej albo udzielanej takiemu przedsiębiorcy koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

Prezes URE z urzędu wszczyna postępowanie w sprawie zmiany posiadanej przez 

przedsiębiorcę zagranicznego koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

2. Uzyskanie koncesji, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych 

koncesji lub zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Nie może być wydana koncesja wnioskodawcy: 

1)   który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji; 

2)   któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z 

przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności 

regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej; 

3)    skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

4)    który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług; 

5)    (uchylony); 

6)    jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad 

nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, 

e i f ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, został w ciągu ostatnich 3 lat 

prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z 

przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą. 

3a. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą zagranicznym lub przedsiębiorcą 

zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na 

warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, dotyczy również osób 

uprawnionych do ich reprezentowania, a także członków rad nadzorczych. 

3b. (uchylony). 
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3c. Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku wnioskodawcy, 

wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełniania 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z prowadzoną przez niego 

działalnością gospodarczą, lub gdy wydano takie postanowienie wobec osób oraz 

członków, o których mowa w ust. 3a, do czasu zakończenia postępowań 

przygotowawczego oraz sądowego. 

4. (uchylony). 

5. Prezes URE, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw energii, informuje Komisję 

Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji. 

 

Art. 35. 

1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności: 

1)    oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania oraz ich adres oraz imiona i 

nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w 

imieniu przedsiębiorcy; 

2)   określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być 

wydana koncesja, oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16; 

3)   informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania 

finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą; 

4)   określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty 

rozpoczęcia działalności; 

5)   określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu 

zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem; 

6)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP). 

[1a. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą powinien ponadto 

określać prognozowaną wielkość przywozu gazu ziemnego oraz sposób utrzymywania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
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państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego 

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

Gospodarczym, zgodnie z ustawą wymienioną w art. 33 ust. 1a pkt 2.] 

<1a. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą powinien 

ponadto określać wielkość średniodobowego planowanego przez podmiot przywozu 

w okresie od dnia jego rozpoczęcia do dnia 30 września następującego po 

rozpoczęciu przywozu, zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.> 

<1aa. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do wniosku o udzielenie koncesji na obrót gazem 

ziemnym z zagranicą wyłącznie w zakresie wywozu gazu ziemnego.> 

1b. (uchylony). 

1c. Wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą powinien ponadto zawierać, odpowiednio do rodzaju 

działalności: 

1)   wskazanie prognozowanej wielkości produkcji lub przywozu paliw ciekłych na okres 

co najmniej 3 lat; 

2)   opis sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o 

których mowa w art. 5 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, na okres co 

najmniej 3 lat; 

3)   opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych na okres co najmniej 3 lat; 

4)    dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do 

reprezentowania wnioskodawcy, obejmujące: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  obywatelstwo, 

d)  numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile 

został nadany, 

e)  serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

f)  adres zamieszkania; 

5)    listę wspólników lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub 

akcji, w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna; 
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6)    wskazanie miejsca magazynowania zapasów, o których mowa w pkt 2, oraz tytułu 

prawnego do instalacji magazynowania paliw ciekłych lub kopie umów, o których 

mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4; 

7)    zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów 

i usług; 

8)    postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w 

art. 38e ust. 1. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw 

ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą jest zobowiązane złożyć, przed 

udzieleniem koncesji, zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a. 

2a. W przypadku gdy wniosek o udzielenie koncesji nie zawiera wszystkich wymaganych 

ustawą informacji lub dokumentów, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2b. Wniosek o udzielenie koncesji nieuzupełniony w wyznaczonym terminie w sposób 

spełniający wszystkie wymagane ustawą warunki pozostawia się bez rozpoznania. 

3. Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spełnia wymaganych 

przepisami warunków. 

Art. 38a. 

1. Udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą wymaga złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego 

w wysokości 10 000 000 złotych, w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących 

powstać należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną, z tytułu: 

1)   opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1; 

2)   kar, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 12; 

3)   opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b i kar, o których mowa w art. 63 ustawy 

wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2; 

4)   kar za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

5)   kar za wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań 

jakościowych, o których mowa w art. 3-5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948); 

6)    zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, podatku 

akcyzowego oraz opłaty paliwowej; 
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7)   odsetek za zwłokę w zapłacie należności wymienionych w pkt 1-6. 

2. Zabezpieczenie majątkowe ustanawia się na okresy nie krótsze niż 12 miesięcy 

wykonywania działalności objętej wnioskiem pod warunkiem, że będzie odnawiane na 

zasadach określonych w ust. 6. 

3. Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie: 

1)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2)   poręczenia banku; 

3)   weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4)   czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5)   zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości nominalnej; 

6)   
(19)

 pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia naczelnika urzędu skarbowego, 

potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do 

wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty 

terminowej. 

4. 
(20)

 W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, gwarant zobowiązuje się na piśmie do 

zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego działającego z urzędu lub na wniosek właściwego organu, 

zabezpieczonej kwoty należności wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie 

się wymagalne. 

5. Gwarantem lub poręczycielem zabezpieczenia majątkowego może być osoba wpisana do 

wykazu gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo 

celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948). 

6. W przypadku ograniczenia terminem końcowym zabezpieczenia majątkowego, 

przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest każdorazowo, na miesiąc przed upływem 

terminu wygaśnięcia tego zabezpieczenia, do przedstawienia zabezpieczenia na kolejny 

okres wykonywania działalności, nie krótszy niż 12 miesięcy. 

 

Art. 41. 

1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach: 

1)   określonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 
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2)   
(28)

 cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem 

podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych - w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem; 

3)   w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej 

działalności gospodarczej objętej koncesją; 

4)    niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1, lub w 

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-6 lub ust. 3a. 

[2a. Prezes URE cofa koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą również w przypadku 

nieutrzymywania, przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży 

odbiorcom, zapasów obowiązkowych gazu ziemnego lub niezapewnienia ich dostępności 

zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 ust. 2 albo ust. 5 ustawy wymienionej w 

art. 33 ust. 1a pkt 2.] 

<2a. Prezes URE cofa koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą, również w 

przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie utrzymuje zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego lub nie zapewnia ich dostępności zgodnie z art. 24 

ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 ust. 2 albo ust. 5 ustawy o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.> 

2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

1)    nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1-3, 

lub występują wobec tego przedsiębiorstwa okoliczności, o których mowa w art. 33 

ust. 3 pkt 1; 

2)   nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4, chyba że zawarło jedną z 

umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 

2; 

3)   posługuje się przy sprzedaży albo obrocie paliwami ciekłymi numerem 

identyfikacyjnym innym, niż określony w koncesji zgodnie z art. 37 ust. 2a; 

4)   pomimo wezwania ze strony Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych nie utrzymuje 

zapasów obowiązkowych ropy lub paliw, o których mowa w art. 5 ustawy 

wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości lub 
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nie wnosi opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b ustawy wymienionej w art. 33 

ust. 1a pkt 2, w należnej wysokości albo w terminie; 

5)   pomimo wezwania przez Prezesa URE nie realizuje Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych. 

2c. Prezes URE cofa koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami określonymi w 

ust. 2 również, gdy: 

1)   przedsiębiorstwo energetyczne wykonuje działalność polegającą na obrocie paliwami 

ciekłymi z zagranicą bez wymaganej koncesji; 

2)    przedsiębiorstwu energetycznemu została prawomocnie cofnięta koncesja na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 w zakresie art. 

58 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub w ust. 2 pkt 4 w 

zakresie art. 33 ust. 3 pkt 3 lub 6 lub ust. 3a; 

3)   przedsiębiorstwo energetyczne nie spełnia warunków, o których mowa w art. 33 ust. 

1b pkt 1 i 3, jeżeli są wymagane zgodnie z art. 33 ust. 1d; 

4)    wobec przedsiębiorstwa energetycznego występują okoliczności, o których mowa w 

art. 33 ust. 3 pkt 1. 

3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadkach określonych w art. 58 

ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres: 

1)   w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

2)   w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi 

podmiotami; 

3)    w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c, w zakresie 

art. 37 ust. 1 pkt 1 i 7. 

4a. Prezes URE może cofnąć koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

1)   nie wykona jednego z obowiązków, o których mowa w art. 33 ust. 1c, art. 37 ust. 2c w 

zakresie art. 37 ust. 2a lub art. 37 ust. 2d; 

2)   przez dwa kolejne miesiące nie przedstawi w terminie informacji, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 i 3 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, albo przedstawi w tych 

informacjach dane nieprawdziwe; 
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3)   nie przekaże sprawozdania, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

4b. Prezes URE może cofnąć koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami 

określonymi w ust. 4 również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie 

wykona obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c w zakresie art. 37 ust. 2a. 

5. 
(29)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu 

koncesji właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. 

6. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, Prokuratora Generalnego oraz Komendanta 

Głównego Policji o cofnięciu koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. 

7. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE aktualne wykazy: 

1)   podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji albo o 

udzielenie lub zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia; 

2)   przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat, cofnięta została 

koncesja wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji; 

3)   podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które 

zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania wraz z podaniem podstawy i daty wydania 

rozstrzygnięcia; 

4)   podmiotów, którym wygasła koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wygaśnięcia 

koncesji. 

Art. 43. 

 1. Kto zamierza wykonywać działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, 

przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub 

energią, skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, 

podlegającą koncesjonowaniu, albo zmienić jej zakres, może ubiegać się o wydanie 

promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji. 

2. Promesę wydaje Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. 

3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy. 

4. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność 

określoną w promesie albo jej zmiany, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny 

podany we wniosku o wydanie promesy. 
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5. Do wniosku o wydanie promesy stosuje się odpowiednio art. 35[, z zastrzeżeniem ust. 6]. 

[6. Wniosek o udzielenie promesy koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą powinien 

określać prognozowaną wielkość przywozu gazu ziemnego oraz sposób utrzymywania 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego 

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

Gospodarczym, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2.] 

7. Do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na wykonywanie 

działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji 

albo na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny 

projektowanej inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie tej 

ustawy. 

8. Prezes URE sporządza i umieszcza na stronie internetowej URE formularze opisu, o 

którym mowa w ust. 7, dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w 

kogeneracji oraz dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dla których rozpoczęcie 

prac nastąpi po wejściu w życie tej ustawy. 

9. Prezes URE, na podstawie opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, 

stwierdza w decyzji w przedmiocie wydania promesy koncesji albo promesy zmiany 

koncesji, czy inwestycja, o której mowa w ust. 8, zostałaby zrealizowana w przypadku, w 

którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby 

świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w 

art. 9e oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

10. Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9, 

dla inwestycji, o której mowa w ust. 8, nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w 

art. 9e oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji. 

11. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykaz podmiotów 

posiadających promesę koncesji, obejmujący: 
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1)    oznaczenie podmiotu; 

2)   rodzaj działalności, na którą została wydana promesa; 

3)   datę wydania promesy oraz okres, na jaki została wydana. 

 

Art. 43a. 

1. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona 

wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi wymagane 

koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie wytwarzania i obrotu 

paliwami ciekłymi, z wyłączeniem sprzedaży dla odbiorcy końcowego. 

2. Usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw 

ciekłych mogą być świadczone wyłącznie na rzecz przedsiębiorców energetycznych 

posiadających koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie, w jakim 

dotyczą paliw ciekłych, jeżeli są wymagane, lub na rzecz podmiotów przywożących 

wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 32a, jeżeli jest wymagany, oraz wpisanych 

do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym mowa w art. 13 ustawy wymienionej w 

art. 33 ust. 1a pkt 2, jeżeli wpis do tego rejestru jest wymagany, z wyłączeniem usług 

świadczonych na rzecz odbiorców końcowych paliw ciekłych. 

3. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, magazynowania lub 

przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych oraz obrotu 

paliwami ciekłymi, w tym obrotu nimi z zagranicą, a także przywóz paliw ciekłych 

realizowany na podstawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a, są prowadzone 

zgodnie z nazwą oraz klasyfikacją Nomenklatury Scalonej (kody CN), jaką posiadają 

paliwa ciekłe stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 32 ust. 6. 

4. Sprzedaż paliw ciekłych z wykorzystaniem stacji kontenerowej jest dozwolona wyłącznie 

w celu zaopatrzenia w paliwa ciekłe Sił Zbrojnych, jednostek pływających żeglugi 

morskiej i śródlądowej, kolejnictwa oraz statków powietrznych lotnictwa cywilnego, a 

także w celu realizacji inwestycji o znaczeniu krajowym. 
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U S T A W A   z dnia  22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 i 1986)  

 

[Art. 37. 

Wielkość zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dla przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub 

podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego, które w dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy nie utrzymują zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, na okres od dnia 1 

października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala 

na podstawie danych o wielkości dokonanego przywozu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. 

do dnia 30 czerwca 2017 r. wynikających ze sprawozdań statystycznych sporządzanych przez 

to przedsiębiorstwo lub podmiot oraz danych przekazanych w trybie art. 49c ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1.] 

<Art. 37. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, 

które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie utrzymują zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, ustalają wielkość zapasów obowiązkowych na okres 

od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. Informacje o wielkości 

zapasów obowiązkowych przedsiębiorstwa i podmioty przekazują Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki do dnia 5 sierpnia 2017 r., w celu ich weryfikacji. Prezes URE, 

w drodze decyzji, dokonuje weryfikacji tych informacji na podstawie danych o 

wielkości dokonanego przywozu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 

czerwca 2017 r. wynikających ze sprawozdań statystycznych sporządzanych przez to 

przedsiębiorstwo lub podmiot oraz danych przekazanych w trybie art. 49c ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

energii oraz operatorowi systemu przesyłowego gazowego informacje o wielkościach 

zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ustalonych zgodnie z ust. 1, do dnia 5 

września 2017 r.> 

 

 


