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Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz.  U. z  2006  r. Nr  89, poz.  625, 
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 13a otrzymuje brzmienie:

„13a)  odbiorca końcowy — odbiorcę dokonują-
cego zakupu paliw lub energii na własny 
użytek; do własnego użytku nie zalicza się 
energii elektrycznej zakupionej w  celu jej 
zużycia na potrzeby wytwarzania, przesy-
łania lub dystrybucji energii elektrycznej;”,

b) pkt 20a otrzymuje brzmienie:

„20a)  biogaz rolniczy — paliwo gazowe otrzy-
mywane w procesie fermentacji metano-
wej surowców rolniczych, produktów 
ubocznych rolnictwa, płynnych lub sta-
łych odchodów zwierzęcych, produktów 
ubocznych lub pozostałości z  przetwór-
stwa produktów pochodzenia rolniczego 
lub biomasy leśnej, z  wyłączeniem gazu 
pozyskanego z  surowców pochodzących 
z  oczyszczalni ścieków oraz składowisk 
odpadów;”,

c)  w  pkt  43 kropkę zastępuje się średnikiem oraz 
dodaje się pkt 44 w brzmieniu:

„44)  rynek organizowany przez podmiot prowa-
dzący na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej rynek regulowany — obrót towarami 
giełdowymi organizowany na podstawie 
przepisów ustawy z  dnia 29 lipca 2005  r. 
o  obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.  U. z  2010  r. Nr  211, poz.  1384 oraz 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), 
odpowiednio, przez spółkę prowadzącą 
giełdę albo przez spółkę prowadzącą rynek 
pozagiełdowy.”;

2) w art. 7: 

a) ust. 8c otrzymuje brzmienie:

„8c.  Zaliczkę wnosi się w ciągu 14 dni od dnia 
złożenia wniosku o  określenie warunków 
przyłączenia, pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia.”,

b) ust. 8i otrzymuje brzmienie:

„8i.  Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od 
dnia ich doręczenia. W  okresie ważności 
warunki przyłączenia stanowią warunkowe 
zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycz-
nego do zawarcia umowy o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej.”,

c) ust. 8l otrzymuje brzmienie:

„8l.  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 
się przesyłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej jest obowiązane sporządzać in-
formacje dotyczące:

1)  podmiotów ubiegających się o przyłącze-
nie źródeł do sieci elektroenergetycznej 
o  napięciu znamionowym wyższym niż 
1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłą-
czeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania 
warunków przyłączenia, zawarcia umów 
o przyłączenie do sieci i  rozpoczęcia do-
starczania energii elektrycznej,

2)  wartości łącznej dostępnej mocy przyłą-
czeniowej dla źródeł, a  także planowa-
nych zmian tych wartości w okresie kolej-
nych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej 
sieci przedsiębiorstwa o  napięciu zna-
mionowym powyżej 1 kV z podziałem na 
stacje elektroenergetyczne lub ich grupy 
wchodzące w skład sieci o napięciu zna-
mionowym 110 kV i  wyższym; wartość 
łącznej mocy przyłączeniowej jest po-
mniejszana o  moc wynikającą z  wyda-
nych i  ważnych warunków przyłączenia 
źródeł do sieci elektroenergetycznej

— z zachowaniem przepisów o ochronie in-
formacji niejawnych lub innych informacji 
prawnie chronionych. Informacje te przed-
siębiorstwo aktualizuje co najmniej raz na 
kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudo-
wę i  modernizację sieci oraz realizowane 
i będące w trakcie realizacji przyłączenia oraz 
zamieszcza na swojej stronie internetowej.”;

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  W  sprawach spornych dotyczących odmowy 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umo-
wy sprzedaży, umowy o  świadczenie usług 
przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, 
umowy o  świadczenie usług transportu gazu 
ziemnego, umowy o świadczenie usługi maga-
zynowania paliw gazowych, umowy, o  której 
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USTAWA

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw1)

1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 paź-
dziernika 2000  r. o  giełdach towarowych, ustawę z  dnia 
11  marca 2004  r. o  Agencji Rynku Rolnego i  organizacji 
niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. 
o  nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z  dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naf-
towej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasa-
dach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeń-
stwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 
oraz ustawę z  dnia 6 grudnia 2008  r. o  podatku akcyzo-
wym.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz.  U. z  2006  r. Nr  104, poz.  708, Nr  158, 
poz.  1123 i  Nr  170, poz.  1217, z  2007  r. Nr  21, poz.  124, 
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 
Nr  69, poz.  586, Nr  165, poz.  1316 i  Nr  215, poz.  1664, 
z 2010  r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011  r. 
Nr 94, poz. 551 i Nr 135, poz. 789.
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mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie 
usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy 
kompleksowej, a także w przypadku nieuzasad-
nionego wstrzymania dostarczania paliw gazo-
wych lub energii rozstrzyga Prezes Urzędu Re-
gulacji Energetyki, na wniosek strony.”; 

4) w art. 9a:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  uzyskać i przedstawić do umorzenia Preze-
sowi Urzędu Regulacji Energetyki świade-
ctwo pochodzenia, o którym mowa w art. 9e 
ust. 1 lub w art. 9o ust. 1, wydane dla energii 
elektrycznej wytworzonej w  źródłach znaj-
dujących się na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub”,

b) ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:

„1a.  Obowiązek, o  którym mowa w  ust.  1 i  8, 
wykonują:

1)  przedsiębiorstwo energetyczne zajmują-
ce się wytwarzaniem energii elektrycznej 
lub jej obrotem i  sprzedające energię 
elektryczną odbiorcom końcowym;

2)  odbiorca końcowy będący członkiem 
giełdy towarowej w  rozumieniu art.  2 
pkt  5 ustawy z  dnia 26 października 
2000  r. o  giełdach towarowych (Dz.  U. 
z  2010  r. Nr  48, poz.  284, z  późn. zm.3)) 
lub członkiem rynku organizowanego 
przez podmiot prowadzący na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulo-
wany, w odniesieniu do transakcji zawie-
ranych we własnym imieniu na giełdzie 
towarowej lub na rynku organizowanym 
przez ten podmiot;

3)  towarowy dom maklerski lub dom ma-
klerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 
ustawy, o której mowa w pkt 2, w odnie-
sieniu do transakcji realizowanych na 
zlecenie odbiorców końcowych na gieł-
dzie towarowej lub na rynku organizo-
wanym przez podmiot prowadzący na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ry-
nek regulowany.

  1b.  Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesję na obrót energią elektryczną, 
w  terminie miesiąca od zakończenia roku 
kalendarzowego, w  którym zakupiło ener-
gię elektryczną w wyniku transakcji zawar-
tej za pośrednictwem towarowego domu 
maklerskiego lub domu maklerskiego na 
giełdzie towarowej lub na rynku organizo-
wanym przez podmiot prowadzący na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej rynek re-
gulowany, jest obowiązane do przekazania 
towarowemu domowi maklerskiemu lub 
domowi maklerskiemu deklaracji o  ilości 
energii elektrycznej zakupionej w  wyniku 
tej transakcji i zużytej na własny użytek oraz 
przeznaczonej do dalszej odsprzedaży.”,

c) ust. 1d otrzymuje brzmienie:

„1d.  Realizacja zlecenia nabycia energii elek-
trycznej na giełdzie towarowej lub na ryn-
ku organizowanym przez podmiot prowa-
dzący na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej rynek regulowany, przez towarowy 
dom maklerski lub dom maklerski może 
nastąpić po złożeniu przez składającego 
zlecenie zabezpieczenia na pokrycie kosz-
tów wykonania przez towarowy dom ma-
klerski lub dom maklerski obowiązków, 
o  których mowa w  ust.  1 i  8, w  zakresie 
określonym w ust. 1a pkt 3. Wysokość za-
bezpieczenia oraz sposób jego złożenia 
określa umowa zawarta między towaro-
wym domem maklerskim lub domem ma-
klerskim a składającym zlecenie.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Sprzedawca z urzędu jest obowiązany, w za-
kresie określonym w  przepisach wydanych 
na podstawie ust. 9, do zakupu energii elek-
trycznej wytworzonej w odnawialnych źród-
łach energii przyłączonych do sieci dystry-
bucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na 
terenie obejmującym obszar działania tego 
sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębior-
stwo energetyczne, które uzyskało koncesję 
na jej wytwarzanie lub zostało wpisane do 
rejestru, o którym mowa w art. 9p ust. 1; za-
kup ten odbywa się po średniej cenie sprze-
daży energii elektrycznej w poprzednim roku 
kalendarzowym, o  której mowa w  art.  23 
ust. 2 pkt 18 lit. b.”,

e) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  uzyskać i przedstawić do umorzenia Preze-
sowi Urzędu Regulacji Energetyki świadec- 
two pochodzenia z  kogeneracji, o  którym 
mowa w  art.  9l ust.  1, wydane dla energii 
elektrycznej wytworzonej w jednostkach ko-
generacji znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub”;

5)  w  art.  9e w  ust.  18 w  pkt  3 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)  opłaty skarbowej za czynności urzędowe zwią-
zane z prowadzeniem rejestru, o którym mowa 
w art. 9p ust. 1.”;

6) w art. 9l ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12.  Do wydawania świadectw pochodzenia z ko-
generacji, o  których mowa w  ust.  11 pkt  2, 
przepisy ust. 1—4, 6, 8 i 9 stosuje się odpo-
wiednio.”;

7) w art. 9p dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6.  Przepisy art.  9e ust.  18 pkt 1, 2 i  4 stosuje się 
odpowiednio do przedsiębiorstw zajmujących 
się wytwarzaniem biogazu rolniczego i  wpro-
wadzaniem go do sieci dystrybucyjnej gazowej.

  7.  Przedsiębiorstwa wykonujące działalność  
gospodarczą w  zakresie, o  którym mowa 
w ust. 1, oraz podmioty realizujące lub planują-
ce realizację projektów inwestycyjnych wyko-
nują obowiązek określony w  rozporządzeniu 

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  81, poz.  530 i  Nr  182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 106, poz. 622.
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Rady (UE, EURATOM) nr  617/2010 z  dnia 
24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komi-
sji projektów inwestycyjnych dotyczących  
infrastruktury energetycznej w  Unii Europej-
skiej oraz uchylającym rozporządzenie (WE) 
nr  736/96 (Dz.  Urz. UE L 180 z  15.07.2010, 
str.  7), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady 
(UE, EURATOM) nr 617/2010”, poprzez przeka-
zanie organowi rejestrowemu informacji doty-
czących infrastruktury energetycznej służącej 
do wytwarzania energii elektrycznej z  biogazu 
rolniczego (instalacje o  mocy elektrycznej co 
najmniej 20 MW).”;

8) po art. 9s dodaje się art. 9t w brzmieniu: 

„Art. 9t.  Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące 
się wytwarzaniem energii elektrycznej, 
w  tym w  źródłach odnawialnych z  wyłą-
czeniem wytwarzania energii elektrycznej 
z biogazu rolniczego, przesyłaniem ener-
gii elektrycznej lub paliw gazowych, ma-
gazynowaniem paliw gazowych, skrapla-
niem gazu ziemnego lub regazyfikacją 
skroplonego gazu ziemnego oraz pod-
mioty realizujące lub planujące realizację 
projektów inwestycyjnych wykonują obo-
wiązek określony w rozporządzeniu Rady 
(UE, EURATOM) nr  617/2010 poprzez 
przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki informacji dotyczących infra-
struktury energetycznej w sektorach gazu 
ziemnego i energii elektrycznej, w zakre-
sie określonym w pkt 2 lub 3 załącznika do 
powyższego rozporządzenia.”;

9) po art. 15d dodaje się art. 15e w brzmieniu:

„Art. 15e.  Minister właściwy do spraw gospodarki 
przekazuje do Komisji Europejskiej in-
formacje dotyczące infrastruktury ener-
getycznej w  sektorach ropy naftowej, 
gazu ziemnego, energii elektrycznej, 
w tym energii elektrycznej ze źródeł od-
nawialnych, biopaliw oraz dotyczącej 
wychwytywania i składowania dwutlen-
ku węgla emitowanego przez te sektory 
będących w  obszarze zainteresowania 
Unii Europejskiej, o  których mowa 
w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) 
nr 617/2010.”;

10) w art. 23 w ust. 2:

a) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a)  współdziałanie z  organem właściwym 
w sprawach nadzoru nad rynkiem kapita-
łowym, o  którym mowa w  art.  1 ust.  2 
pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nad-
zorze nad rynkiem finansowym (Dz.  U. 
Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.4)) w zakre-
sie niezbędnym do właściwego wykony-
wania zadań określonych w ustawie;”, 

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19)  gromadzenie informacji dotyczących istnie-
jącej, będącej w  budowie lub planowanej 
infrastruktury energetycznej w sektorach:

a)  gazu ziemnego i  energii elektrycznej, 
w tym energii elektrycznej ze źródeł od-
nawialnych z wyłączeniem infrastruktu-
ry dotyczącej wytwarzania energii elek-
trycznej z biogazu rolniczego, 

b)  biopaliw ciekłych, o  których mowa 
w ustawie o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych

— znajdujących się w obszarze zaintereso-
wania Unii Europejskiej i  przekazywanie 
ich do ministra właściwego do spraw  
gospodarki, w  terminie do 15 lipca roku 
sprawozdawczego, o  którym mowa  
w  rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) 
nr  617/2010 w  zakresie określonym 
w pkt 2—4 załącznika do powyższego roz-
porządzenia;”,

c) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

„19a)  przekazywanie do Komisji Europejskiej in-
formacji, o  których mowa w  art.  9c 
ust. 11;”;

11) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Prezes URE ma prawo wglądu do dokumen-
tów, żądania przedstawienia dokumentów lub 
informacji mających znaczenie dla oceny wy-
konania obowiązków, o  których mowa 
w art. 9a, art. 9e, art. 9l, art. 9m, art. 9o i art. 49a 
ust. 1 i 2, lub badania zgodności ze stanem fak-
tycznym deklaracji, o  której mowa w  art.  9a 
ust. 1b, z zachowaniem przepisów o ochronie 
informacji niejawnych i  innych informacji 
prawnie chronionych.”; 

12)  w art. 32 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b)  obrotu paliwami gazowymi lub energią elek-
tryczną dokonywanego na giełdzie towarowej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 2000  r. o  giełdach towarowych lub 
rynku organizowanym przez podmiot prowa-
dzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
rynek regulowany w  rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi przez towarowe domy 
maklerskie lub domy maklerskie prowadzące 
działalność maklerską w zakresie obrotu towa-
rami giełdowymi oraz przez spółkę prowadzą-
cą giełdę towarową, giełdową izbę rozrachun-
kową, Krajowy Depozyt Papierów Wartościo-
wych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy De-
pozyt 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 finan-
sowymi, nabywające paliwa gazowe lub ener-
gię elektryczną, z tytułu realizacji zadań okreś- 
lonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych.”;

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, 
poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. 
Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. 
Nr  126, poz.  853 oraz z  2011  r. Nr  75, poz.  398,  Nr  131, 
poz. 763 i Nr 199, poz. 1175.
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13) w art. 49a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„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 gieł-
dach towarowych lub na rynku organizowa-
nym przez podmiot prowadzący na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulo-
wany, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2.  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 
się wytwarzaniem energii elektrycznej mają-
ce prawo do otrzymania środków na pokry-
cie kosztów osieroconych na podstawie 
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach 
pokrywania kosztów powstałych u wytwór-
ców w związku z przedterminowym rozwią-
zaniem umów długoterminowych sprzedaży 
mocy i energii elektrycznej jest obowiązane 
sprzedawać wytworzoną energię elektrycz-
ną nieobjętą obowiązkiem, o którym mowa 
w ust. 1, w sposób zapewniający publiczny, 
równy dostęp do tej energii, w  drodze  
otwartego przetargu, na rynku organizowa-
nym przez podmiot prowadzący na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulo-
wany lub na giełdach towarowych w  rozu-
mieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4,

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  wytworzonej w kogeneracji ze średniorocz-
ną sprawnością przemiany, o  której mowa 
w  art.  9a ust.  10 pkt  1 lit.  a, wyższą niż 
52,5%;”,

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12.  Minister właściwy do spraw gospodarki 
określi, w  drodze rozporządzenia, sposób 
i  tryb organizowania i  przeprowadzania 
przetargu przez przedsiębiorstwo, o  któ-
rym mowa w ust. 2, w tym:

1)  sposób zamieszczania ogłoszeń o  prze-
targu i dane, które powinny być zamiesz-
czone w ogłoszeniu,

2)  wymagania, jakie powinien spełniać ofe-
rent oraz jakim powinna odpowiadać 
oferta,

3) sposób ustalania ceny wywoławczej,

4)  sposób publikowania wyników przetar-
gu,

5)  warunki, w których dopuszcza się odstą-
pienie od przetargu

— z uwzględnieniem konieczności ochrony 
konkurencji na rynku energii elektrycznej, 
realizacji zadań operatora systemu elektro-
energetycznego oraz zapewnienia równo-
prawnego traktowania uczestników prze-
targu oraz przejrzystości obrotu energią 
elektryczną.”;

14) w art. 54:

a) uchyla się ust. 1a,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b.  W razie stwierdzenia, że eksploatacja urzą-
dzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona 
niezgodnie z  przepisami dotyczącymi ich 
eksploatacji, na wniosek pracodawcy,  
inspektora pracy, Prezesa URE lub innego 
organu właściwego w  sprawach regulacji 
gospodarki paliwami i  energią, o  których 
mowa w  art.  21a, sprawdzenie spełnienia 
wymagań kwalifikacyjnych należy powtó-
rzyć.”,

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c.  Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifi-
kacyjnych przeprowadza się także w  przy-
padku:

1) wniosku pracodawcy: 

a)  gdy osoba zajmująca się eksploatacją 
sieci, urządzeń lub instalacji określo-
nych w  przepisach, o  których mowa 
w ust. 6, posiada kwalifikacje potwier-
dzone świadectwem, ale w ciągu ko-
lejnych pięciu lat nie zajmowała się 
eksploatacją urządzeń, instalacji lub 
sieci, których uprawnienie dotyczy,

b)  który dokonał modernizacji lub innej 
istotnej zmiany parametrów urzą-
dzeń, instalacji lub sieci;

2)  osób, o których mowa w ust. 1, zajmują-
cych się eksploatacją urządzeń, instalacji 
lub sieci, świadczących usługi na rzecz 
konsumentów w  rozumieniu ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cy-
wilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.5)) 
oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub 
średnich przedsiębiorców, w rozumieniu 
ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej, co pięć lat.”,

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. 
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. 
Nr  45, poz.  242, z  1985  r. Nr  22, poz.  99, z  1989  r. Nr  3, 
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz.  464, z  1991  r. Nr  107, poz.  464 i  Nr  115, poz.  496, 
z  1993  r. Nr  17, poz.  78, z  1994  r. Nr  27, poz.  96, Nr  85, 
poz.  388 i  Nr  105, poz.  509, z  1995  r. Nr  83, poz.  417, 
z  1996  r. Nr  114, poz.  542, Nr  139, poz.  646 i  Nr  149, 
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, 
poz.  751 i Nr 157, poz. 1040, z  1998  r. Nr  106, poz.  668 
i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, 
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, 
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, 
poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002  r. Nr 113, poz. 984 
i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, 
Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, 
Nr  96, poz.  959, Nr  162, poz.  1692, Nr  172, poz.  1804 
i  Nr  281, poz.  2783, z  2005  r. Nr  48, poz.  462, Nr  157, 
poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006  r. Nr 133, poz. 935 
i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 
i  Nr  181, poz.  1287, z  2008  r. Nr  116, poz.  731, Nr  163, 
poz.  1012, Nr  220, poz.  1425 i  1431 i  Nr  228, poz.  1506, 
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, 
z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. 
Nr 80, poz. 432 i Nr 85, poz. 458.
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d) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób 
będących obywatelami państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o  Wolnym 
Handlu (EFTA) — strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, które naby-
ły w tych państwach wymagane kwalifika-
cje w zakresie eksploatacji urządzeń, insta-
lacji i  sieci i  uzyskały ich potwierdzenie 
zgodnie z przepisami o  zasadach uznawa-
nia nabytych w  państwach członkowskich 
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykony-
wania zawodów regulowanych.”;

15) w art. 56:

a) w ust. 1:

— pkt 1c otrzymuje brzmienie:

„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. 12 i 13, 
lub nie przedstawia sprawozdań, o któ-
rych mowa w art. 9d ust. 5;”,

— pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33)  naruszył sposób i  tryb organizowania 
i  przeprowadzania przetargu, o  którym 
mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 49a ust. 12.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w zakresie pkt 1—27, 31—33 Prezes URE;”,

c) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c.  Wysokość kary pieniężnej wymierzonej 
w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1f nie 
może być niższa niż wysokość obliczona 
wg wzoru:

Ko = 1,3  Oza + 1,3  Ozb

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Oza —  opłata zastępcza nieuiszczona przez 
towarowy dom maklerski lub dom 
maklerski obliczona wg wzoru, 
o  którym mowa w  art.  9a ust.  2, 
w  stosunku do energii elektrycznej 
zużytej przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne na własny użytek, a  nie-
wskazanej w deklaracji, o której mo-
wa w art. 9a ust. 1b,

Ozb —  opłata zastępcza nieuiszczona przez 
towarowy dom maklerski lub dom 
maklerski obliczona wg wzoru, 
o  którym mowa w  art.  9a ust.  8a, 
w  stosunku do energii elektrycznej 
zużytej przez przedsiębiorstwo 
energetyczne na własny użytek, 
a niewskazanej w deklaracji, o  któ-
rej mowa w art. 9a ust. 1b.”,

d) ust. 2f otrzymuje brzmienie:

„2f.  Wysokość kary pieniężnej wymierzonej 
w  przypadkach, o  których mowa w  ust.  1 
pkt  20 i  21, nie może być niższa niż 1% 
i wyższa niż 15% przychodu, o którym mo-
wa w ust. 3.”.

Art.  2. W  ustawie z  dnia 26 października 2000  r. 
o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, 
z późn. zm.6)) w art. 2 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  prawa majątkowe wynikające ze świadectw po-
chodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, art. 9l 
ust. 1 i art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997  r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006  r. 
Nr 89, poz. 625, z późn. zm.7)),”.

Art. 3. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji 
Rynku Rolnego i  organizacji niektórych rynków rol-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.8)) 
w art. 11 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średni-
kiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9)  gromadzi informacje dotyczące istniejącej, będą-
cej w  budowie lub planowanej infrastruktury 
energetycznej służącej do wytwarzania energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokompo-
nentów, o  których mowa w  ustawie z  dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz.  1199, z późn. 
zm.9)), będących w obszarze zainteresowania Unii 
Europejskiej i przekazuje je do ministra właściwe-
go do spraw gospodarki, w  terminie do 15  lipca 
roku sprawozdawczego, o którym mowa w rozpo-
rządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr  617/2010 
z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Ko-
misji projektów inwestycyjnych dotyczących in-
frastruktury energetycznej w  Unii Europejskiej 
oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 736/96 
(Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7).”.

Art. 4. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym (Dz.  U. Nr  157, poz.  1119, 
z późn. zm.10)) po art. 17b dodaje się art. 17c w brzmie-
niu:

 6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  81, poz.  530 i  Nr  182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 106, poz. 622.

 7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz.  U. z  2006  r. Nr  104, poz.  708, Nr  158, 
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, 
Nr  52, poz.  343, Nr  115, poz.  790 i  Nr  130, poz.  905, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz 
z  2011  r. Nr  94, poz.  551,  Nr  135, poz.  789 i Nr 205, 
poz. 1208.

 8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. 
Nr 228, poz. 1486, Nr 247, poz. 1650 i Nr 257, poz. 1726 
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690 i Nr 171, 
poz. 1016.

 9)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, 
poz.  11, z  2010  r. Nr  21, poz.  104, Nr  229, poz.  1496 
i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902. 

10)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, 
poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. 
Nr  42, poz.  341, Nr  77, poz.  649 i  Nr  165, poz.  1316, 
z  2010  r. Nr  126, poz.  853 oraz z  2011  r. Nr  75, 
poz. 398, Nr 131, poz. 763 i Nr 199, poz. 1175.
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„Art. 17c. 1.  Przewodniczący Komisji i Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki mogą przekazywać 
sobie informacje, w tym informacje chro-
nione na podstawie odrębnych ustaw, 
w  zakresie niezbędnym dla wykonywa-
nia ich ustawowo określonych zadań.

2.  W  celu określenia zasad współpracy 
i  przekazywania informacji Przewodni-
czący Komisji i Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki mogą zawrzeć porozumienie 
o współpracy i wymianie informacji.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1199, z późn. zm.11)) w art. 30:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Wytwórcy i podmioty realizujące lub planują-
ce realizację projektów inwestycyjnych wyko-
nują obowiązek określony w  rozporządzeniu 
Rady (UE, EURATOM) nr  617/2010 z  dnia 
24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Ko-
misji projektów inwestycyjnych dotyczących 
infrastruktury energetycznej w  Unii Europej-
skiej oraz uchylającym rozporządzenie (WE) 
nr  736/96 (Dz.  Urz. UE L 180 z  15.07.2010, 
str. 7) poprzez przekazanie Prezesowi Agencji 
Rynku Rolnego informacji dotyczących infra-
struktury energetycznej służącej do wytwa-
rzania biokomponentów, w  zakresie instala-
cji, które mogą produkować lub rafinować 
biokomponenty (instalacje o zdolności co naj-
mniej 50 000 ton/rok).”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  Producenci i podmioty realizujące lub planu-
jące realizację projektów inwestycyjnych wy-
konują obowiązek określony w  rozporządze-
niu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z dnia 
24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Ko-
misji projektów inwestycyjnych dotyczących 
infrastruktury energetycznej w  Unii Europej-
skiej oraz uchylającym rozporządzenie (WE) 
nr  736/96 poprzez przekazanie Prezesowi 
Urzędu Regulacji Energetyki informacji doty-
czących infrastruktury energetycznej służącej 
do wytwarzania biopaliw ciekłych, w zakresie 
instalacji, które mogą produkować lub rafino-
wać biopaliwa ciekłe (instalacje o  zdolności 
co najmniej 50 000 ton/rok).”;

3) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podsta-
wie sprawozdań kwartalnych, o których mowa 
w ust. 1, 2 i 3, sporządza zbiorczy raport kwartal-
ny dotyczący rynku biokomponentów, paliw  
ciekłych i biopaliw ciekłych i przekazuje go mini-
strom właściwym do spraw: finansów publicz-
nych, gospodarki, rynków rolnych oraz środowi-
ska, a także Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, 
w terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału.

  5.  Minister właściwy do spraw gospodarki okreś- 
li, w  drodze rozporządzenia, szczegółowy za-
kres raportu, o którym mowa w ust. 4, uwzględ-
niając zakres informacji zawartych w sprawo-
zdaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapa-
sach ropy naftowej, produktów naftowych i  gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i za-
kłóceń na rynku naftowym (Dz.  U. Nr  52, poz.  343, 
z późn. zm.12)) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmie-
niu:

„Art. 22a.  Producenci i  handlowcy obowiązani do 
tworzenia i  utrzymywania zapasów obo-
wiązkowych ropy naftowej lub produktów 
naftowych oraz przedsiębiorcy wykonują-
cy działalność gospodarczą w zakresie ma-
gazynowania ropy naftowej lub produk-
tów naftowych realizują obowiązek okreś- 
lony w  rozporządzeniu Rady (UE,  
EURATOM) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 
2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji pro-
jektów inwestycyjnych dotyczących infra-
struktury energetycznej w  Unii Europej-
skiej oraz uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr  736/96 (Dz.  Urz. UE L 180 
z  15.07.2010) poprzez przekazanie mini-
strowi właściwemu do spraw gospodarki 
informacji dotyczących infrastruktury 
energetycznej w  sektorze ropy naftowej, 
w zakresie określonym w pkt 1 załącznika 
do powyższego rozporządzenia.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podat-
ku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, Nr 120, 
poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) w art. 2 w ust. 1 w pkt 19 
lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)  giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego De-
pozytu Papierów Wartościowych S.A. lub spółki, 
której Krajowy Depozyt 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, nabywa-
jących energię elektryczną z  tytułu pełnienia 
funkcji opisanej w  art.  9 ust.  2 ustawy z  dnia 
26 października 2000 r. o giełdach towarowych,”.

Art. 8. Pierwsze podanie do publicznej wiadomo-
ści informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, nastąpi w terminie do 90 dni od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art.  49a ust.  12 ustawy, o  której 
mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w ży-
cie nowych przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art.  49a ust.  12 ustawy, o  której mowa 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

11)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, 
poz.  11, z  2010  r. Nr  21, poz.  104, Nr  229, poz.  1496 
i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902. 

12)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z 2010 r. 
Nr 81, poz. 532, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz 
z 2011 r. Nr 171, poz. 1016.
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Art.  10. Świadectwa potwierdzające posiadane 
kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instala-
cji lub sieci wydane przez komisje kwalifikacyjne na 
podstawie dotychczasowych przepisów stają się świa-
dectwami bezterminowymi z wyłączeniem świadectw 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób zajmu-
jących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, 
a świadczących usługi na rzecz konsumentów, mikro, 
małych i  średnich przedsiębiorców, które zachowują 
ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wy-
dane.

Art. 11. Do spraw wszczętych na podstawie art. 7 
ustawy, o  której mowa w  art.  1, i  niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosu-
je się przepisy art. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia.
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