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ZMIANY W OBSZARZE REGULACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO 

WYNIKAJĄCE Z TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.01 

 

1) ustawa – Prawo energetyczne 

 

PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI KONCESJI 

Ważność decyzji o udzieleniu koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej, o 

których mowa w Prawie energetycznym, które miałyby wygasnąć w czasie trwania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przedłuża się do dnia 31 

grudnia 2020 r.  

Przepisy przewidują jednak istotny warunek, a przedłużenie okresu ważności koncesji 

nie jest automatyczne  – przedsiębiorstwo energetyczne w celu skorzystania z tego 

mechanizmu musi złożyć wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, 

nie później niż 30 dni przed upływem okresu jej obowiązywania. Wniosek musi 

zawierać elementy przewidziane dla standardowego wniosku koncesyjnego. 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIACH KONCESYJNYCH 

Termin na uzupełnienie braków formalnych wniosku o udzielenie koncesji: 

• w postępowaniu wszczętym i niezakończonym przed dniem lub w czasie 

trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - przedłuża się 

do 60 dni po dniu odwołania tego stanu; 

• w postępowaniu wszczętym od 18 kwietnia 2020 r. (tj. od dnia wejścia w życie 

tzw. tarczy antykryzysowej 2.0) do 31 grudnia 2020 r. – wynosi 60, zamiast 

dotychczasowych 30 dni. 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE OPERATORÓW SYSTEMÓW 

Okres, na który Prezes URE wyznaczył Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz 

Operatora Systemu Skraplania Gazu Ziemnego, upływający przed dniem 31 grudnia 

2020 r., przedłuża się do tej daty. 

 

 
1 ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2. 



 

St
ro

n
a2

 

W odniesieniu do obowiązków przewidzianych w 2020 r. Operatorzy Systemów 

Przesyłowych i Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, zobowiązani do sporządzenia i 

aktualizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną, mogą przedłożyć 

Prezesowi URE projekty tych planów do uzgodnienia w przedłużonym terminie – do 

31 marca 2021 r. Coroczne sprawozdanie z realizacji takiego planu także może być 

złożone w dłuższym terminie – do 30 kwietnia 2021 r. 

 

ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH 

 

Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz podmioty 

dokonujące przywozu gazu ziemnego wykonują obowiązek przekazania Prezesowi 

URE informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za 

ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach zakupionego gazu ziemnego, za I kwartał 

2020 r., w przedłużonym terminie. Standardowo informacje są przekazywane w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, przy czym w odniesieniu do 

wskazanego okresu sprawozdawczego można go wykonać w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia II kwartału 2020 r. 

 

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w 

terminie 14 dni od dnia odwołania takiego stanu można składać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej następujące sprawozdania oraz informacje: 

• miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających 

usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych 

(składane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

ciekłych); 

• miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, 

przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu 

(składane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na 

wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z 

zagranicą oraz podmiot przywożący); 

• informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych 

wykorzystywanej do prowadzonej działalności (składane przez 

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na 

wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, 

przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym 

obrocie nimi z zagranicą oraz podmiot przywożący). 
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PRZEDŁUŻENIE OKRESU POWOŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH 

  

Komisje kwalifikacyjne potwierdzające uprawnienia do eksploatacji urządzeń, 

instalacji i sieci energetycznych, których okres powołania upływa w okresie pomiędzy 

1 marca 2020 r. a 30 grudnia 2020 r., mogą działać do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 

Podtrzymano także regulację z tzw. tarczy antykryzysowej 1.0, zgodnie z którą 

świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

energetycznych, które utraciłyby ważność w okresie pomiędzy 1 marca a 30 czerwca 

2020 r. zachowają ważność do 31 grudnia 2020 r.  

 

Jednocześnie wprowadzono regulację umożliwiającą – do 31 grudnia 2020 r. - 

sprawdzenie takich kwalifikacji zdalnie, ale pod warunkiem zachowania możliwości 

identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu 

egzaminu przed ingerencją osób trzecich. 

 

2) ustawa o odnawialnych źródłach energii 

SYSTEM AUKCYJNY W 2020 R. 

W 2020 r. do aukcji ogłaszanych, organizowanych i przeprowadzanych przez Prezesa 

URE po dniu 18 kwietnia 2020 r. stosuje się następujące zasady: 

• ogłoszenie o aukcji będzie zawierało dodatkowe dane - informacje o miejscu i 

sposobie składania ofert. Jest to konsekwencja wyłączenia stosowania 

bezwzględnej dotychczas zasady prowadzenia aukcji jedynie przez 

internetową platformę aukcyjną, co nie oznacza, że nie będzie ona mogła być 

wykorzystywana jako jedno z narzędzi do przeprowadzenia aukcji; 

• wytwórcy będą mogli podpisywać oferty (pod rygorem nieważności) 

podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym; 

• ofertę będzie musiała wskazywać na datę oraz godzinę jej złożenia z 

dokładnością do co najmniej jednej minuty. Będzie jej także nadawany, 

zgodnie z kolejnością, indywidualny numer wpływu, stanowiący unikalny 

identyfikator danej oferty; 

• oferta złożona w aukcji będzie wiązać uczestnika aukcji i nie będzie podlegać 

modyfikacji ani wycofaniu. Standardowa możliwość modyfikacji lub 

wycofania oferty w czasie poprzedzającym godzinę przed zamknięciem sesji 

nie będzie więc stosowana do aukcji podlegających regulacji tzw. tarczy 

antykryzysowej 2.0; 
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• zmianie ulegnie też termin na przedłożenie i treść informacji Prezesa URE 

przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw klimatu w zakresie wyniku 

aukcji albo jej unieważnienia; 

• przedłużeniu (z 14 do 30 dni od dnia zamknięcia aukcji) uległ termin zwrotu 

gwarancji bankowej lub kaucji wniesionej przez wytwórcę, którego oferta nie 

wygrała aukcji. 

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 przewidują też szereg zmian o charakterze 

redakcyjnym i porządkującym, w tym związanych z wcześniejszymi mechanizmami 

ochronnymi. 

3) ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym zapasy ropy naftowej 

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW NA REALIZACJĘ OBOWIĄZKÓW 

W 2020 r. obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotu dokonującego 

przywozu gazu ziemnego: 

• przedłożenia Prezesowi URE informacji o wielkości zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego – jest realizowany w przedłużonym terminie, tj. do 30 

czerwca 2020 r. (standardowy termin to 15 maja każdego roku); 

• przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE 

informacji o rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego oraz miejscu ich magazynowania – jest 

realizowany w przedłużonym terminie, tj. do 31 grudnia 2020 r., przy czym 

informacja będzie musiała dotyczyć stanu na dzień 1 października 2020 r., a 

nie, jak zazwyczaj, 15 września;  

• przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE 

informacji o działaniach podjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2019 r., w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w 

zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz 

realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego -  

jest realizowany w przedłużonym terminie, tj. do 31 grudnia 2020 r. 

(standardowy termin to 15 maja każdego roku). 

4) ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

FORMA SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ 

W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

sprawozdania kwartalne składane przez podmioty realizujące Narodowy Cel 
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Wskaźnikowy Prezesowi URE mogą być składane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

Aktualne pozostają także mechanizmy przewidziane w tzw. tarczy antykryzysowej 1.0, 

których omówienie mogą Państwo znaleźć tutaj. 

 

Opracowanie: 

Michał Sznycer 

radca prawny, partner 

 

Anna Eliszewska 

radca prawny, młodszy partner 

http://mgs-law.eu/zmiany-w-prawie-energetycznym-wynikajace-z-tarczy-antykryzysowej/

