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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 6 grudnia 2017 r. 

o rynku mocy 

 

(druk nr 675 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 

1089, 1387 i 1566) 

Art. 11d. 

1. W sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w 

następstwie zdarzeń, o których mowa w art. 11c ust. 1, operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego podejmuje w 

szczególności następujące działania: 

1)   wydaje wytwórcy polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub 

odłączenia od sieci jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej; 

2)   dokonuje zakupów interwencyjnych mocy lub energii elektrycznej; 

3)   wydaje właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub odłączenia od sieci 

jednostki wytwórczej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego działania, 

która nie jest jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną; 

4)   wydaje właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej przez odbiorców 

końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego działania lub 

przerwania zasilania niezbędnej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej na tym obszarze; 

5)   po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań zmierzających do pokrycia 

zapotrzebowania na energię elektryczną wydaje odbiorcom końcowym, przyłączonym 

bezpośrednio do sieci przesyłowej, polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii 

elektrycznej lub odłączenia od sieci urządzeń i instalacji należących do tych 

odbiorców, zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń; 
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6)   dokonuje zmniejszenia wielkości zdolności przesyłowych wymiany 

międzysystemowej [.] <;> 

<7) ogłasza okres zagrożenia, o którym mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 

2017 r. o rynku mocy (Dz. U. poz. ...).> 

2. W okresie wykonywania działań, o których mowa w ust. 1, użytkownicy systemu, w tym 

odbiorcy energii elektrycznej, są obowiązani stosować się do poleceń operatora systemu 

elektroenergetycznego, o ile wykonanie tych poleceń nie stwarza bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia osób. 

3. W okresie występowania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 

operatorzy systemu elektroenergetycznego mogą wprowadzać ograniczenia w 

świadczonych usługach przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, w zakresie 

niezbędnym do usunięcia tego zagrożenia. 

4. Operatorzy systemu elektroenergetycznego pokrywają koszty poniesione przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

związku z działaniami, o których mowa w ust. 1. 

5. Koszty poniesione przez operatorów systemu elektroenergetycznego w związku z 

działaniami, o których mowa w ust. 1, stanowią koszty uzasadnione działalności, o 

których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2. 

 

Art. 15b. 

1. Minister właściwy do spraw energii opracowuje, w terminie do dnia 30 czerwca każdego 

roku, sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje obejmujące w szczególności: 

1)   źródła i kierunki zaopatrzenia gospodarki krajowej w paliwa gazowe oraz możliwości 

dysponowania tymi źródłami; 

2)   stan infrastruktury technicznej sektora gazowego; 

3)   działania podejmowane dla pokrycia szczytowego zapotrzebowania na paliwa gazowe 

oraz postępowanie w przypadku niedoborów ich dostaw; 

4)   przewidywane zapotrzebowanie na paliwa gazowe; 

5)   planowane lub będące w budowie zdolności przesyłowe paliw gazowych. 

3. Minister właściwy do spraw energii opracowuje co dwa lata, w terminie do dnia 30 

czerwca danego roku, sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej. 
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4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej obejmujące w szczególności: 

1)   prognozę równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę 

energię w kolejnych 5 latach oraz możliwości równoważenia dostaw w okresie od 5 

lat do co najmniej 15 lat, licząc od dnia sporządzenia sprawozdania; 

2)   bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej; 

3)   źródła i kierunki zaopatrzenia gospodarki krajowej w energię elektryczną oraz 

możliwości dysponowania tymi źródłami; 

4)   stan infrastruktury technicznej sektora elektroenergetycznego; 

5)   działania podejmowane dla pokrycia szczytowego zapotrzebowania na energię 

elektryczną oraz postępowanie w przypadku niedoborów jej dostaw; 

6)   planowane lub będące w budowie nowe moce wytwórcze energii elektrycznej; 

7)   zamierzenia inwestycyjne w okresie najbliższych co najmniej 5 lat, w odniesieniu do 

zapewnienia zdolności przesyłowych połączeń międzysystemowych oraz linii 

elektroenergetycznych wewnętrznych, wpływające w sposób istotny na pokrycie 

bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną oraz na 

zdolności przesyłowe połączeń międzysystemowych [.] <;> 

<8) ocenę funkcjonowania rynku mocy, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 

2017 r. o rynku mocy.> 

5. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, w części dotyczącej zamierzeń inwestycyjnych, 

o których mowa w ust. 4 pkt 7, należy uwzględnić: 

1)   zasady zarządzania ograniczeniami przesyłowymi określone 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 uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003; 

2)   istniejące i planowane linie przesyłowe; 

3)   przewidywane modele (strukturę) wytwarzania, dostaw, wymiany transgranicznej i 

zużycia energii elektrycznej, umożliwiające stosowanie mechanizmów zarządzania 

popytem na energię elektryczną; 

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

projekty stanowiące element osi projektów priorytetowych, określonych w załączniku 

I do decyzji nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 

2006 r. ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz 
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uchylającej decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE (Dz. Urz. UE L 262 z 

22.09.2006, str. 1). 

6. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 3, zawierają także wnioski wynikające z 

monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych lub energii elektrycznej. 

7. Minister właściwy do spraw energii zamieszcza, na swoich stronach internetowych w 

Biuletynie Informacji Publicznej, sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 3, do dnia 31 

lipca danego roku. 

8. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 3, minister właściwy do spraw energii przekazuje 

Komisji Europejskiej do dnia 31 sierpnia: 

1)   co roku - dotyczące gazu ziemnego; 

2)   co 2 lata - dotyczące energii elektrycznej. 

 

[Art. 34. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty 

do budżetu państwa, obciążające koszty ich działalności. 

2. (uchylony). 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania przez 

Prezesa URE opłat, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem wysokości przychodów 

przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także 

kosztów regulacji. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną w instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy instalacji odnawialnego źródła energii 

nieprzekraczającej 5 MW jest zwolnione z opłat, o których mowa w ust. 1, w zakresie 

wytwarzania energii w tej instalacji.] 

 

<Art. 34. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, wnosi coroczną 

opłatę do budżetu państwa, obciążającą koszty jego działalności, zwaną dalej „opłatą 

koncesyjną”. 

2. Wysokość opłaty koncesyjnej stanowi iloczyn przychodów przedsiębiorstwa 

energetycznego, uzyskanych ze sprzedaży towarów lub usług w zakresie jego 

działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku powstania obowiązku wniesienia 
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opłaty oraz odpowiedniego ze współczynników, określonych w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 6. 

3. Opłata koncesyjna dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją nie może być 

mniejsza niż 1000 zł i większa niż 2 500 000 zł.  

4. Obowiązek wniesienia opłaty koncesyjnej powstaje na ostatni dzień roku 

kalendarzowego, w którym przedsiębiorstwo energetyczne osiągnęło z każdego 

rodzaju działalności objętej koncesją przychód większy lub równy zero. Do opłaty 

koncesyjnej stosuje się formularz w sprawie opłaty koncesyjnej, którego wzór 

określają przepisy wydane na podstawie ust. 6. 

5. Prezes URE może żądać od przedsiębiorstwa energetycznego, któremu została 

udzielona koncesja, informacji w sprawie opłaty koncesyjnej w zakresie dotyczącym 

podstaw oraz prawidłowości jej obliczenia. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres informacji w sprawie opłaty koncesyjnej, której może żądać 

Prezes URE, oraz sposób jej przekazania,  

2) sposób pobierania przez Prezesa URE opłaty koncesyjnej, w tym termin jej 

zapłaty, 

3) współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności 

koncesjonowanej, 

4) wzór formularza w sprawie opłaty koncesyjnej 

– z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych 

osiąganych z działalności objętej koncesją, a także kosztów regulacji oraz mając 

na względzie sprawność i rzetelność procesu obliczania i pobierania opłaty 

koncesyjnej. 

7. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną w instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy instalacji odnawialnego źródła energii 

nieprzekraczającej 5 MW jest zwolnione z opłaty koncesyjnej w zakresie 

wytwarzania energii w tej instalacji.> 

 

Art. 45. 

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

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

taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający: 
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1)   pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub 

obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub 

regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność; 

1a)  pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, 

rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym 

zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż 

stopa zwrotu na poziomie 6%; 

2)   pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań; 

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

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

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

które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 

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

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

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

w art. 49 ust. 1. 

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

przejściowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania 

kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. poz. 905, z późn. zm.). 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

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

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

1d. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

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

koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 
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1e. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią 

elektryczną, paliwami gazowymi lub sprzedażą ciepła odbiorcom końcowym uwzględnia 

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

2016 r. o efektywności energetycznej. 

<1f. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 

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

uwzględnia się uzasadnione koszty wykonywania zadań określonych w ustawie z 

dnia 6 grudnia 2017 r. o rynku mocy oraz koszty wprowadzenia i pobierania opłaty 

mocowej, o której mowa w tej ustawie.> 

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

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług 

zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców, stanowiących 

ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci. 

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

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z 

rozwojem instalacji odnawialnego źródła energii. 

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

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

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

inaczej. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

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

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

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

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

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

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

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

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

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

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

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

płatnika, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, podstawę 
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opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

Art. 49a. 

[1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest 

obowiązane sprzedawać nie mniej niż 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym 

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

giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest 

obowiązane sprzedawać nie mniej niż 30% energii elektrycznej wytworzonej w 

danym roku na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, z 

zastrzeżeniem ust. 2.> 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej mające 

prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z 

dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w 

związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i 

energii elektrycznej jest obowiązane sprzedawać wytworzoną energię elektryczną 

nieobjętą obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, w sposób zapewniający publiczny, 

równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego przetargu, na rynku organizowanym 

przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub 

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

towarowych. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy energii elektrycznej: 

1)   dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem 

do odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej; 

2)   wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii; 

3)   wytworzonej w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany, o której mowa 

w art. 9a ust. 10 pkt 1 lit. a, wyższą niż 52,5%; 
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4)   zużywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na 

potrzeby własne; 

5)   niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich 

zadań określonych w ustawie; 

6)   wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

wyższej niż 50 MW. 

6. Prezes URE może, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, zwolnić to 

przedsiębiorstwo z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, w części dotyczącej produkcji 

energii elektrycznej: 

1)   sprzedawanej na potrzeby wykonywania długoterminowych zobowiązań 

wynikających z umów zawartych z instytucjami finansowymi w celu realizacji 

inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, lub 

2)   wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesyłowego wykorzystywanej na 

potrzeby prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego 

- jeżeli nie spowoduje to istotnego zakłócenia warunków konkurencji na rynku energii 

elektrycznej lub zakłócenia na rynku bilansującym. 

7. Przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi URE 

informacje o zawartych umowach, na podstawie których sprzedają wytworzoną energię 

elektryczną na zasadach innych niż określone w ust. 1 i 2, w ciągu 7 dni od dnia ich 

zawarcia. W informacji należy wskazać strony umowy, ilość i cenę energii elektrycznej 

oraz okres, na jaki umowa została zawarta. 

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

Biuletynie URE średnią kwartalną cenę energii elektrycznej niepodlegającej 

obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

kwartału. 

9. Przedsiębiorstwa energetyczne składają Prezesowi URE w terminie do dnia 31 marca roku 

następnego sprawozdania z realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2. 

10. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2, lub odbiorca końcowy albo 

podmiot działający na ich zlecenie, organizuje i przeprowadza przetarg na sprzedaż 

energii elektrycznej. Wynik przetargu jest jawny. 

11. Przetarg na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej organizowany i przeprowadzany 

przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2 albo podmiot działający na 

jego zlecenie, podlega kontroli Prezesa URE pod względem zgodności ze sposobem oraz 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

trybem organizowania i przeprowadzania przetargu określonym w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 12. W przypadku stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony 

niezgodnie z tymi przepisami, Prezes URE może unieważnić przetarg. 

12. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

organizowania i przeprowadzania przetargu przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w 

ust. 2, w tym: 

1)   sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być zamieszczone 

w ogłoszeniu, 

2)   wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta, 

3)   sposób ustalania ceny wywoławczej, 

4)   sposób publikowania wyników przetargu, 

5)   warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu 

- z uwzględnieniem konieczności ochrony konkurencji na rynku energii elektrycznej, 

realizacji zadań operatora systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia 

równoprawnego traktowania uczestników przetargu oraz przejrzystości obrotu energią 

elektryczną. 

 

Art. 56. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)   nie przestrzega obowiązków wynikających ze współpracy z jednostkami 

upoważnionymi do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi, 

wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4; 

1a)   nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nie uiszcza opłaty zastępczej, o których 

mowa w art. 9a ust. 1, lub przedkłada Prezesowi URE wniosek o wydanie świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji zawierający dane lub informacje niezgodne ze stanem 

faktycznym; 

1b)  nie przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcji, o której mowa w art. 9g 

ust. 7 i 8, lub mimo wezwania przedkłada instrukcję niespełniającą wymagań 

określonych w ustawie; 

1c)   nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l, art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f, 

ust. 9-9b, art. 9d ust. 8, art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 21 i 22; 
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1d)  nie przestrzega 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 uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003; 

1e)   nie przestrzega 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; 

1f)   nie przedkłada towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu 

deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 7, lub przedkłada deklarację niezgodną ze 

stanem faktycznym; 

1g)   ustala instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 8b, niespełniającą wymagań 

określonych w ustawie; 

1h)   nie publikuje aktualnych wykazów, o których mowa w art. 4ba ust. 1; 

1i)   nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, 

któremukolwiek z organów wymienionych w tym przepisie; 

1j)   przekazuje któremukolwiek z organów wymienionych w art. 4ba ust. 4 sprawozdanie, 

o którym mowa w tym przepisie, zawierające nieprawdziwe dane; 

2)   nie przestrzega obowiązku utrzymywania zapasów paliw, o którym mowa w art. 10 

ust. 1, lub nie uzupełnia ich w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1b lub 1c, 

obniża je w innych przypadkach niż wymienione w art. 10 ust. 1a, lub nie przekazuje 

informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1e; 

3)   (uchylony); 

3a)  nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na 

podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3; 

4)   z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 

1; 

5)   stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi 

URE do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47; 

5a)  nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa 

w art. 47 ust. 1; 

6)   stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie 

z określonymi w niej warunkami; 
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7)   odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28; 

7a)  świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie 

przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28; 

8)   prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44; 

9)   zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji; 

10)  nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń; 

11)  wprowadza do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań 

określonych w art. 52; 

12)  nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji; 

12a)   (uchylony); 

12b)   nie przekazuje w terminie sprawozdań, o których mowa w art. 43d; 

12c)   przekazuje sprawozdania, o których mowa w art. 43d, zawierające nieprawdziwe 

dane; 

12d)   nie przestrzega obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, o 

którym mowa w art. 32 ust. 2; 

13)  realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 ust. 6; 

14)  z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza dostarczanie paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców; 

15)  z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub 

zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g 

ust. 1 lub art. 7 ust. 1; 

16)  z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 4h ust. 2; 

17)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5a ust. 1-3; 

18)  nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 8g, warunków przyłączenia; 

18a)   z nieuzasadnionych powodów, nie dokonuje w terminie określonym w art. 7 ust. 

8d
7
 pkt 2 przyłączenia mikroinstalacji; 

19)  nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu 

elektroenergetycznego, procedur postępowania i wymiany informacji, a także nie 

stosuje się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9, 
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a także poleceń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu 

połączonego elektroenergetycznego, o których mowa w art. 11d ust. 1 i 2; 

20)  nie przestrzega warunków i kryteriów niezależności operatora systemu, o którym 

mowa w art. 9d ust. 1-2; 

21)  nie zapewnia wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spełnienia 

warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-2; 

22)  nie przedkłada do zatwierdzenia programu określającego przedsięwzięcia, jakie 

należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników 

systemu, o którym mowa w art. 9d ust. 4, lub nie przedkłada nowego programu, o 

którym mowa w art. 9d ust. 4b; 

23)  mimo uprzedniego wezwania, nie wykonuje w wyznaczonym terminie programu 

określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia 

niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d 

ust. 4, zatwierdzonego przez Prezesa URE lub podejmuje działania niezgodne z 

postanowieniami tego programu; 

24)  będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowiązków 

operatora wynikających z ustawy; 

24a)   nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania 

paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem 

systemu połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyłania, 

dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 

25)  z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 9h ust. 1 i 6, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji wydanej 

na podstawie art. 9h ust. 9; 

25a)   z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o 

przyznanie certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w 

decyzji, o której mowa w art. 9h
1 

ust. 12; 

26)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9h ust. 11 i 12; 

26a)   nie wykonuje w terminie obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 

9h ust. 14; 

27)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9j ust. 1, 4 lub 5; 

28)   (uchylony); 
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29)   (uchylony); 

30)   (uchylony); 

30a)   utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11s ust. 1; 

31)   nie przedkłada sprawozdań, o których mowa w art. 9d ust. 5a i art. 16 ust. 18 lub 

planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4; 

32)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2, art. 49b ust. 1 

oraz w art. 49c ust. 1; 

33)  naruszył sposób i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 49a ust. 12; 

34)   nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 9a ust. 5 pkt 1; 

35)   nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci transportowej 

dwutlenku węgla; 

36)   z nieuzasadnionych powodów: 

a)  odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11m, 

b)  odmawia dostępu, o którym mowa w art. 11o ust. 1 pkt 4, 

c)  wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla; 

37)   będąc operatorem, o którym mowa w art. 11n, nie realizuje obowiązków operatora 

sieci transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy; 

38)   nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11p ust. 3, warunków przyłączenia; 

39)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 1227/2011, nie podaje 

informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości; 

40)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011, nie 

przekazuje Agencji danych, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne; 

41)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1227/2011, nie 

przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, w tym przekazuje informacje 

nieprawdziwe lub niepełne; 

42)   dokonuje sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez 

wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji 

danych podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje w formularzu 

rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe; 

43)   utrudnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 23c ust. 

1 lub w art. 23p ust. 1; 

44)   nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1c; 
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45)   sprzedaje paliwa ciekłe z naruszeniem wymogów, o których mowa w art. 43a ust. 1 

lub 4; 

46)   świadczy usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania, lub 

dystrybucji paliw ciekłych z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 43a ust. 2; 

47)   prowadzi działalność z naruszeniem art. 43a ust. 3; 

48)   nie przekazuje w terminie informacji, lub przekazuje nieprawdziwe informacje, o 

których mowa w art. 43e; 

49)   nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c lub 2d [.] <;> 

<50) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 

34 ust. 5.> 

1a. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE. 

2a. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a nie 

może być niższa niż obliczona według wzoru: 

 

KS = 1,3 x (OZK - OZZK), 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KS -   minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

OZK -  opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 10, wyrażoną w złotych, 

OZZK -  uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych. 

2b. (uchylony). 

2c. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1f nie może 

być niższa niż wysokość obliczona według wzoru: 

 

Ko = 1,3 x Oz, 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ko -   minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Oz -   opłatę zastępczą nieuiszczoną przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski 

obliczoną według wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 10, w stosunku do energii 
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elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a 

niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 7. 

2d. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 34 wynosi 

10 000 zł. 

2e. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie 

może być niższa niż 3000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia. 

2f. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 21, 

nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3. 

2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 39-

43, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł. 

2h. Wysokość kary w przypadkach określonych w ust. 1: 

1)   pkt 1h wynosi od 15 000 zł do 50 000 zł; 

2)   pkt 1i wynosi 10 000 zł; 

3)   pkt 1j wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

4)   pkt 12b wynosi 10 000 zł; 

5)   pkt 12c wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

6)   pkt 44 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł; 

7)   pkt 45-47 wynosi od 50 000 zł do 250 000 zł; 

8)    pkt 48 wynosi 10 000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury 

paliw ciekłych; 

9)   pkt 49 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł [.] <;> 

<10) pkt 50 wynosi od 500 zł do 5000 zł.> 

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-38, nie może przekroczyć 15% 

przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a 

jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, 

wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, 

wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku 

podatkowym. 

[4. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego.] 

<4. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego, z wyjątkiem 

ust. 4a.> 

<4a. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 2h pkt 10, jest płatna na konto Urzędu 

Regulacji Energetyki.> 
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5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. 

6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, 

stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości 

finansowe. 

6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest 

znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. 

6b. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna. 

7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7a. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

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

z wyłączeniem art. 68 § 1-3. 

8. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w 

zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń 

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

lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 

września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 

z późn. zm.) 

 

<Art. 369a. 

1. Przepisów art. 367 ust. 1 pkt 1, w zakresie wprowadzania przez podmiot korzystający 

ze środowiska substancji lub energii z naruszeniem warunków wymaganego 

pozwolenia, lub art. 368 nie stosuje się do jednostek rynku mocy, o których mowa w 

art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. poz. …), 

pracujących w okresach zagrożenia, o których mowa w art. 2 pkt 26 tej ustawy. 
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2. Przepisu ust. 1 w zakresie art. 367 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, w przypadku gdy w 

ocenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wprowadzanie przez podmiot 

korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska z naruszeniem 

warunków wymaganego pozwolenia może spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi 

lub grozi znaczącym bezpośrednim negatywnym skutkiem dla środowiska.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u 

wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych 

sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569) 

 

Art. 54. 

[1. Środki zgromadzone przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na rachunku opłaty przejściowej mogą 

być lokowane wyłącznie w: 

1)   obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa; 

2)   obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na 

świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa; 

3)   depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej; 

4)    certyfikatach inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3.] 

<1. Środki zgromadzone przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w ramach działalności, o której 

mowa w art. 49, mogą być lokowane w: 

1) skarbowych papierach wartościowych, 

2) obligacjach gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, 

3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych w walucie polskiej 

– z uwzględnieniem ust. 3.> 

2. Termin wymagalności lokat, o których mowa w ust. 1, Zarządca Rozliczeń S.A. powinien 

dostosować do terminu wypłat kwot na pokrycie kosztów osieroconych, kosztów, o 

których mowa w art. 44, oraz terminów spłaty zaciągniętego zadłużenia. 

[3. W przypadku przewidywanego terminu wymagalności lokat, o którym mowa w ust. 2, 

dłuższego niż 6 miesięcy, Zarządca Rozliczeń S.A., za zgodą walnego zgromadzenia, 

lokuje środki finansowe w certyfikatach inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego 
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zarządzanego lub współzarządzanego przez podmiot nadzorowany przez Skarb Państwa 

lub państwową osobę prawną.] 

<3. W przypadku przewidywanego terminu wymagalności lokat, o którym mowa w ust. 

2, dłuższego niż 6 miesięcy, Zarządca Rozliczeń S.A., za zgodą walnego 

zgromadzenia, lokuje środki finansowe w certyfikatach inwestycyjnych funduszu 

inwestycyjnego, zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w 

którym podmiotem dominującym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), jest Skarb Państwa lub 

państwowa osoba prawna.> 

4. Zarządca Rozliczeń S.A. może, za zgodą walnego zgromadzenia, certyfikaty inwestycyjne, 

o których mowa w ust. 3, wymieniać na akcje przedsiębiorstw energetycznych. 

5. Zarządca Rozliczeń S.A. może, za zgodą walnego zgromadzenia, akcje, o których mowa w 

ust. 4, nieodpłatnie przekazać na rzecz Skarbu Państwa. 

6. Uprawnienia z akcji przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 4, 

przysługujące Zarządcy Rozliczeń S.A. wykonuje minister właściwy do spraw energii. 

 

Art. 56. 

1. Zarządca Rozliczeń S.A. nie może zostać połączony z inną spółką ani ulec podziałowi bądź 

przekształceniu. 

2. Zarządca Rozliczeń S.A. może zostać rozwiązany uchwałą walnego zgromadzenia, podjętą 

nie wcześniej niż po: 

1)   spełnieniu w całości świadczeń na rzecz wytwórców w postaci przekazania środków 

na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44, lub 

wygaśnięciu praw wytwórców do pokrycia kosztów osieroconych oraz kosztów, o 

których mowa w art. 44; 

2)   wyznaczeniu innego operatora wykonującego zadania operatora rozliczeń energii 

odnawialnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260); 

3)   spłacie całości zaciągniętych zobowiązań [.] <;> 

<4)  wyznaczeniu innego podmiotu dokonującego rozliczeń finansowych rynku mocy 

na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. poz. …).> 

3. (uchylony). 
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4. Przepisu art. 459 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie 

stosuje się do Zarządcy Rozliczeń S.A., z wyjątkiem ust. 2. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1148, 1213 i 1593) 

 

Art. 82. 

1. Wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, o którym mowa w [art. 72 pkt 1] <art. 

72 ust. 1 pkt 1> oraz w [art. 72 pkt 2], <art. 72 ust. 1 pkt 2>,  w terminie odpowiednio 

miesiąca oraz 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, zawiera z właściwym sprzedawcą 

zobowiązanym umowę sprzedaży, która zawiera w szczególności: 

1)   cenę energii elektrycznej wyrażoną w złotych za 1 MWh ustaloną w drodze aukcji; 

2)   ilość energii elektrycznej w MWh, jaką jest obowiązany wytworzyć wytwórca energii 

elektrycznej w poszczególnych latach; 

3)   okres trwania umowy; 

4)   informacje o prawach wytwórcy energii elektrycznej, w tym sposobie wnoszenia 

skarg i rozstrzygania sporów; 

5)   zobowiązanie wytwórcy do zgłoszenia sprzedawcy zobowiązanemu daty wytworzenia 

po raz pierwszy energii elektrycznej; 

6)   postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, z zastrzeżeniem, że powstanie różnicy pomiędzy ilością 

wytworzonej energii elektrycznej zgłoszonej sprzedawcy zobowiązanemu a ilością 

energii elektrycznej rzeczywiście dostarczonej do sieci przesyłowej lub 

dystrybucyjnej, w okresie, o którym mowa w art. 83 ust. 2, nie będzie uważane za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

2. W przypadku zmiany sprzedawcy zobowiązanego wytwórca energii elektrycznej w 

instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

mniejszej niż 500 kW, niezwłocznie zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą 

zobowiązanym. Do umowy tej przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dotychczasowy sprzedawca zobowiązany 

przekazuje sprzedawcy zobowiązanemu dane dotyczące ilości energii elektrycznej 

zakupionej przez niego w poszczególnych latach od danego wytwórcy energii 

elektrycznej. 

 

Art. 105. 

[1. Środki zgromadzone przez operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 

106, na rachunku opłaty OZE mogą być lokowane wyłącznie w: 

1)   obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa; 

2)   obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na 

świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa; 

3)   depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej.] 

[2. Termin wymagalności lokat, o których mowa w ust. 1, operator rozliczeń energii 

odnawialnej, o którym mowa w art. 106, dostosowuje do terminu wypłat kwot na pokrycie 

ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3.] 

<2. Termin wymagalności lokat środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE, 

operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, dostosowuje do 

terminu wypłat kwot na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 

pkt 4 i ust. 2 pkt 3.> 

Art. 169. 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 168: 

1)   [pkt 1-19],  <pkt 1–18>, wymierza Prezes URE, 

2)   
(40)

 pkt 20-24, wymierza Dyrektor Generalny KOWR 

- w drodze decyzji. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w 

Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

3. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów 

ustawy - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji 

energetyki. 
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4. Do postanowień wydanych przez Prezesa URE, na które przysługuje zażalenie, przepisy 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. 

5.  Do postępowania przed Dyrektorem Generalnym KOWR stosuje się przepisy ustawy - 

Kodeks postępowania administracyjnego. Organem wyższego stopnia w stosunku do 

Prezesa ARR jest minister właściwy do spraw rynków rolnych. 

 

Art. 170. 

1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168 pkt 1-5 i 10 

nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością 

gospodarczą wykonywaną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, wysokość kary nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego 

przedsiębiorcy, wynikającego z prowadzonej działalności koncesjonowanej albo 

działalności wykonywanej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

2. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168 pkt 1 i 3 nie 

może być niższa niż: 

1)   w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1, obliczona 

według wzoru: 

 

Ko = 1,3 x (Oz - Ozz), 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ko -   minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Oz -   opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 56, wyrażoną w złotych, 

Ozz -  uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych; 

2)   w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 1, obliczona 

według wzoru: 

 

Koz = Cc x (Eoo - Ezo), 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 



- 23 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Koz -   minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Cc -    średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym 

ogłoszoną przez Prezesa URE, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy - Prawo 

energetyczne, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eoo -   ilość oferowanej do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii, wyrażoną w MWh, 

Ezo -   ilość zakupionej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła 

energii w danym roku, wyrażoną w MWh. 

3. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168 pkt 6-8 nie 

może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim 

roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością gospodarczą 

wykonywaną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

wysokość kary nie może być niższa niż 1% i nie wyższa niż 15% przychodu ukaranego 

przedsiębiorcy, wynikającego z wykonywanej działalności koncesjonowanej albo 

działalności prowadzonej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

4. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168: 

1)   pkt 9, 11, 14, 16 i 17, wynosi 10 000 zł; 

2)   [pkt 12, 18 i 19],  <pkt 12 i 18> wynosi 1000 zł. 

5. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w art. 168 pkt 13, 

nie może być niższa niż wysokość opłaty zastępczej nieuiszczonej przez towarowy dom 

maklerski lub dom maklerski, obliczonej według wzoru, o którym mowa w art. 56, w 

stosunku do energii elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny 

użytek, a niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 57 ust. 1. 

6. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadku, o którym mowa w art. 168 pkt 15, 

oblicza się według wzoru: 

 

KO = 0,5 x [CA x (EOA - EWA)], 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KO -    wysokość kary pieniężnej wyrażoną w złotych, 

CA -    cenę zakupu wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

wyrażoną w złotych za 1 MWh, o której mowa w art. 79 ust. 2, 
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EOA -   ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaką wytwórca 

zobowiązał się wytworzyć po zakończeniu aukcji, w okresie rozliczeniowym 

określonym w art. 83 ust. 2, wyrażoną w MWh, 

EWA -   ilość wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie 

rozliczeniowym określonym w art. 83 ust. 2, wyrażoną w MWh. 

7. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 168: 

1)   pkt 20, 21 i 24 - wynosi 10 000 złotych; 

2)   pkt 22 i 23 - wynosi 1000 złotych. 

 

Art. 172. 

W przypadku nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne kary pieniężnej, określonej w [art. 

168 pkt 1-19] <art. 168 pkt 1–18>, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na 

kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w 

kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. 


