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

KOMISJI DO SPRAW ENERGII I  SKARBU PAŃSTWA 
 
 

o  rządowym  projekcie  ustawy o rynku mocy 
(druk nr 1722) 

 
Sejm na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2017  do 

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

zgłoszonych w drugim czytaniu. 

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

posiedzeniu w dniu 24 listopada  2017 r.  

wnosi: 
 

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

 

odrzucić projekt ustawy 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
1) w art. 14 w ust. 1 skreślić pkt 5 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
 



2) w art. 19: 
a) w ust. 2: 

– w pkt 2 dodać lit. c w brzmieniu: 
„c) w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy zgodnie z art. 25 ust. 5 – 

planowane spełnienie przez jednostkę fizyczną wchodzącą w skład nowej 
jednostki rynku mocy wytwórczej, parametru, o którym mowa 
odpowiednio w art. 25 ust. 5 pkt 1 lub 2;”, 

– pkt 6 nadać brzmienie: 
„6) informację o okresie na jaki dostawca mocy zamierza zawrzeć umowę 

mocową, z uwzględnieniem art. 25 ust. 4 i 5.”, 
b) w ust. 3: 

– w pkt 4 dodać lit. c w brzmieniu: 
„c) w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy zgodnie z art. 25 ust. 5 – 

planowane spełnienie przez jednostkę fizyczną wchodzącą w skład 
modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej, parametru, o którym 
mowa odpowiednio w art. 25 ust. 5 pkt 1 albo 2;”, 

– pkt 8 nadać brzmienie: 
„8) informację o okresie obowiązywania umowy mocowej, z 

uwzględnieniem art. 25 ust. 4 i 5, którą dostawca mocy planuje zawrzeć w 
wyniku aukcji mocy w odniesieniu do tej jednostki.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

3) w art. 24 w ust. 1 pkt 9 nadać brzmienie: 
 „9) informację o liczbie okresów dostaw, na którą dostawca mocy zamierza zawrzeć 

umowę mocową w wyniku aukcji głównej – w przypadku nowej lub modernizowanej 
jednostki rynku mocy wytwórczej lub jednostki rynku mocy redukcji 
zapotrzebowania, o której mowa w art. 20 ust. 4.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

4) w art. 25: 
a) w ust. 4 pkt 3 i 4 nadać brzmienie: 

„3) istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej, jednostki rynku mocy redukcji 
zapotrzebowania, innej niż określona w pkt 2, nowej jednostki rynku mocy 
wytwórczej, innej niż określona w pkt 1 i 2, jednostki rynku mocy składającej 
się z jednostek fizycznych zagranicznych lub jednostki rynku mocy składającej 
się z jednostek fizycznych połączenia międzysystemowego – na jeden okres 
dostaw, w toku aukcji głównej; 

4) istniejącej jednostki rynku mocy wytwórczej, jednostki rynku mocy redukcji 
zapotrzebowania, jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych 
zagranicznych lub jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fizycznych 
połączenia międzysystemowego – na jeden okres dostaw, w toku aukcji 
dodatkowej.”, 

 
 
 



b) ust. 5 nadać brzmienie: 
 „5. Dostawca mocy jest uprawniony do zawarcia umowy mocowej na okres 

dostaw dłuższy o dwa lata, niż maksymalny okres określony odpowiednio w ust. 
4 pkt 1 lub 2, jeżeli jednostka rynku mocy, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2, 
będąca jednostką rynku mocy wytwórczą:  
1) spełni jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie 
mniejszym lub równym 450 kg na 1 megawatogodzinę wytwarzanej energii i 
2) w przypadku jednostek kogeneracji – co najmniej połowę wytworzonego 
ciepła w tej jednostce dostarcza do systemu ciepłowniczego, w którym 
nośnikiem ciepła jest gorąca woda.”, 

c) w ust. 6 w pkt 1 w lit. c średnik zastąpić przecinkiem i dodać lit. d w brzmieniu: 
 „d) jednostki fizycznej połączenia międzysystemowego;”, 

d) w ust. 7 pkt 1 nadać brzmienie: 
 „1) cenotwórcy – w przypadku: 

a) jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, 
b) jednostki rynku mocy składającej się z jednostki fizycznej zagranicznej, 
c) jednostki fizycznej połączenia międzysystemowego.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

5) w art. 29 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Aukcję główną przeprowadza się w piątym roku przed okresem dostaw, zgodnie z 

harmonogramem: 
1) w 2019 r. – na okres dostaw przypadający na rok 2024; 
2) w 2020 r. – na okres dostaw przypadający na rok 2025; 
3) w 2021 r. – na okres dostaw przypadający na rok 2026; 
4) w 2022 r. – na okres dostaw przypadający na rok 2027; 
5) w 2023 r. – na okres dostaw przypadający na rok 2028; 
6) w 2024 r. – na okres dostaw przypadający na rok 2029; 
7) w 2025 r. – na okres dostaw przypadający na rok 2030, 

z wyjątkiem roku 2018, w którym przeprowadza się aukcje główne na okresy dostaw 
przypadające na lata 2021–2023.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

6) w art. 32 ust. 3 nadać brzmienie: 
 „3. Parametrami aukcji dodatkowych są parametry, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 

7, wyznaczane odpowiednio dla kwartałów dostaw oraz parametry, o których mowa 
w ust. 1 pkt 6, które były ustalone dla aukcji głównej dla tego samego roku dostaw.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

7) w art. 46 dodać ust. 4 w brzmieniu: 
 „4. W przypadku gdy umowa mocowa dotyczy nowej jednostki rynku mocy 

wytwórczej albo modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej, która na 
podstawie art. 25 ust. 5, w wyniku aukcji głównej, zawarła umowę mocową na okres 
dłuższy niż wynikający z przepisów art. 25 ust. 4, a dostawca mocy nie spełnił 



obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 3 lit. c, czas trwania umowy 
mocowej ulega skróceniu do okresu określonego odpowiednio w art. 25 ust. 4.” 

– KP PiS 
– przyjąć 

8) w art. 52 w ust. 2 w pkt 3 dodać lit. c w brzmieniu: 
 „c) spełnienie parametru, o którym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 5 pkt 1 albo 2 – w 

przypadku jednostki rynku mocy wytwórczej, która na podstawie art. 25 ust. 5, w 
wyniku aukcji głównej zawarła umowę mocową na okres dłuższy niż wynikający z 
art. 25 ust. 4;” 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
9) w art. 55 ust. 4 nadać brzmienie: 

 „4. Wpis do rejestru dotyczący certyfikacji ogólnej odnoszący się do: 
1) jednostki fizycznej wytwórczej planowanej – zachowuje ważność do 
zakończenia certyfikacji do aukcji głównej wskazanej zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 7; 
2) jednostki fizycznej innej niż określona w pkt 1 – zachowuje ważność do 
rozpoczęcia certyfikacji ogólnej w kolejnym roku.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

10) w art. 58 ust. 4 nadać brzmienie: 
 „4. Przy rozliczaniu wykonania obowiązku mocowego w zakresie dostarczenia mocy w 

okresie zagrożenia uwzględnia się brak możliwości dostarczenia tej części mocy, 
która nie została dostarczona w wyniku: 
1) ograniczeń sieciowych wynikających z poleceń ruchowych operatora lub 
operatora systemu dystrybucyjnego; 
2) zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli stron, którego 
skutkom nie można było zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności, uniemożliwiającego dostawcy mocy wykonanie obowiązku mocowego 
w wielkości wyższej niż 40% (siła wyższa).”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
11) w art. 59 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Dostawca mocy, który nie wykonał obowiązku mocowego zgodnie z art. 57 i art. 58, 
uiszcza karę na rzecz operatora.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

12) w art. 69 ust. 6 nadać brzmienie: 
 „6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

przesyłania, dystrybucji lub wytwarzania energii elektrycznej uznaje się za odbiorcę 
końcowego w części, w jakiej na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym otrzymuje ono lub pobiera z urządzeń, instalacji lub sieci 
przedsiębiorstwa energetycznego energię elektryczną i zużywa ją na własny użytek. 



Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zużytej na potrzeby 
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
13) w art. 75 dodać ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty 
mocowej, oraz przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną, 
przyłączeni do sieci dystrybucyjnej przekazują płatnikowi opłaty mocowej 
informacje o sumie należnych opłat mocowych oraz informacje, o których mowa w 
ust. 6, w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 76.”; 

– KP PiS 
– KP Kukiz’15 

– przyjąć 
Uwaga: poprawkę nr 13 należy głosować łącznie z poprawką nr 14. 
 

14) art. 76 nadać brzmienie: 
 „Art. 76. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym terminy i sposób 
przekazywania operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej, zakres i 
termin przekazywania operatorowi i płatnikowi opłaty mocowej 
informacji, w tym informacji o sumie należnych opłat mocowych i okresy 
rozliczeniowe między odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty 
mocowej i innymi podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty 
mocowej oraz sposób wyznaczania godzin doby przypadających na 
szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na potrzeby obliczania 
opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 
pkt 2, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego przebiegu procesu 
pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców do 
racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby.”; 

– KP PiS 
– KP Kukiz’15 

– przyjąć 
15) w art. 86 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w art. 49a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 15 należy głosować łącznie z poprawką nr 16. 
 



16) po art. 99 dodać art. 99a w brzmieniu: 
„Art. 99a. Obowiązek, o którym mowa w art. 49a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 

86, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2018 przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej realizuje w 
odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej od dnia 1 stycznia 2018 r.” 

– KP PiS 
– przyjąć 

17) po art. 100 dodać art. 100a w brzmieniu: 
 „Art. 100a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 86, zachowują moc do dnia wejścia w życie 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy 
zmienianej w art. 86, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie 
dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

Warszawa, dnia  24 listopada 2017 r. 
 

 

Sprawozdawca 
 
 
 

/-/Wojciech Zubowski 

Przewodniczący Komisji 
do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

 
 

/-/Marek Suski 
 


