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Podobnie jak poprzednie lata, rok 2013 

obfitowaæ bêdzie w nowe i znowelizowane 

przepisy reguluj¹ce funkcjonowanie sektora 

energetycznego w Polsce. Przedsiêbiorcy 

powinni zwróciæ szczególn¹ uwagê na 

najnowsze regulacje ustawy o efektywnoœci 

energetycznej  bowiem niezastosowanie ich 

w odpowiednim czasie mo¿e skutkowaæ utra-

ceniem p³ynnoœci w funkcjonowaniu przed-

siêbiorstwa, a nawet karami finansowymi.

Zaprezentowane poni¿ej trzy wybrane kierunki 

rozwoju prawodawstwa energetycznego maj¹ 

charakter wybiórczy i stanowi¹ jedynie czêœæ 

oczekiwanych zmian.

Efektywnoœæ energetyczna – bia³e certyfikaty

Z pocz¹tkiem 2013 r. wszed³ w ¿ycie ostatni pakiet

przepisów ustawy o efektywnoœci energetycznej. 

Do 1 stycznia, zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem 

prawnym przedsiêbiorstwo energetyczne, odbiorca 

koñcowy oraz towarowy dom maklerski zobowi¹zani 

s¹ do uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

Prezesowi URE œwiadectwa efektywnoœci energe-

tycznej, tzw. bia³ego certyfikatu. Jednoczeœnie, 

31 grudnia 2012 r. Prezes URE og³osi³ pierwszy 

przetarg na bia³e certyfikaty. Wartoœæ œwiadectw 

efektywnoœci energetycznej przewidzianych 

do wydania w tym przetargu wynosi ³¹cznie 

550 tyœ. toe. Oferty przetargowe mo¿na sk³adaæ 

do Urzêdu do 30 stycznia 2013 r. Te, które 

wp³yn¹ póŸniej nie bêd¹ rozpoznawane i zostan¹ 

zwrócone nadawcom bez otwierania.

„Du¿y trójpak energetyczny”

„Du¿y trójpak energetyczny” to pakiet trzech 

ustaw: ustawy – Prawo energetyczne, ustawy 

– Prawo gazowe i ustawy o odnawialnych Ÿród³ach 

energii. Celem Ustawodawcy jest rozdzielenie 

regulacji prawnych dotycz¹cych trzech podstawo-

wych sektorów energetyki: energii elektrycznej, 

gazu i energii pochodz¹cej z OZE.
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Trójpak zosta³ przyjêty przez Komitet ds. Europejskich 

– organ pomocniczy Rady Ministrów. Aktualnie 

projekty wszystkich trzech ustaw s¹ przedmiotem 

prac Sta³ego Komitetu Rady Ministrów. Bior¹c 

pod uwagê dotychczasowe tempo prac i zak³adaj¹c 

jego utrzymanie po przekazaniu projektów do prac 

parlamentarnych, uchwalenie trójpaku prognozowaæ 

nale¿y na koniec 2013 lub pocz¹tek 2014 roku.  

„Ma³y trójpak energetyczny”

„Ma³y trójpak energetyczny” to projekt ustawy 

nowelizacyjnej zmierzaj¹cy do dostosowania 

obowi¹zuj¹cych przepisów do prawa Unii Europejskiej. 

Z uwagi na opóŸnienia w implementacji wspólno-

towych dyrektyw energetycznych do polskiego 

porz¹dku prawnego, Komisja Europejska wszczê³a 

postêpowanie karne przeciwko Polsce i rozpoczê³a 

naliczanie kar pieniê¿nych za zaistnia³e opóŸnienie. 

Z uwagi na d³ugotrwa³oœæ prac legislacyjnych nad 

„Du¿ym trójpakiem energetycznym”, dokonanie 

nowelizacji obowi¹zuj¹cych przepisów, przynajmniej 

w zakresie implementacji stosownych regulacji 

wspólnotowych, wydaje siê byæ drog¹ szybsz¹ 

i efektywniejsz¹. Aktualnie trwaj¹ prace parlamen-

tarne nad treœci¹ przepisów ustawy nowelizacyjnej. 

W pierwszych miesi¹cach 2013 r. powinna ona 

trafiæ na posiedzenie plenarne Sejmu.

Ponadto, w kolejce legislacyjnej czeka wiele innych 

aktów prawa, dot. m.in. korytarzy przesy³owych, 

zapasów obowi¹zkowych ropy i gazu, czy 

odpadów radioaktywnych.
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