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Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158,
poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr  74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) skreÊla si´ art. 2;

2) w art. 3:

a) pkt 20 i 21 otrzymujà brzmienie:

„20) odnawialne êród∏o energii — êród∏o wyko-
rzystujàce w procesie przetwarzania ener-
gi´ wiatru, promieniowania s∏onecznego,
geotermalnà, fal, pràdów i p∏ywów mor-
skich, spadku rzek oraz energi´ pozyskiwa-
nà z biomasy, biogazu wysypiskowego,
a tak˝e biogazu powsta∏ego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania Êcieków
albo rozk∏adu sk∏adowanych szczàtek ro-
Êlinnych i zwierz´cych,

21) koszty uzasadnione — koszty niezb´dne do
wykonania zobowiàzaƒ powsta∏ych
w zwiàzku z prowadzonà przez przedsi´-
biorstwo energetyczne dzia∏alnoÊcià w za-
kresie wytwarzania, przetwarzania, maga-
zynowania, przesy∏ania i dystrybucji, obro-
tu paliwami lub energià oraz przyjmowane
przez przedsi´biorstwo energetyczne do
kalkulacji cen i stawek op∏at ustalanych
w taryfie w sposób ekonomicznie uzasad-
niony, z zachowaniem nale˝ytej staranno-
Êci zmierzajàcej do ochrony interesów od-
biorców; koszty uzasadnione nie sà koszta-
mi uzyskania przychodów w rozumieniu
przepisów podatkowych,”

b) w pkt 22 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem oraz dodaje si´ pkt 23—27 w brzmieniu:

„23) system gazowy albo elektroenergetyczny
— sieci gazowe albo sieci elektroenerge-
tyczne oraz przy∏àczone do nich urzàdzenia
i instalacje, wspó∏pracujàce z siecià,

24) operator systemu przesy∏owego gazowego
albo elektroenergetycznego — przedsi´-
biorstwo energetyczne posiadajàce konce-
sj´ na przesy∏anie lub przesy∏anie i dystry-
bucj´ paliw gazowych albo energii elek-
trycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
sieci przesy∏owej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

25) operator systemu dystrybucyjnego gazo-
wego albo elektroenergetycznego — przed-

si´biorstwo energetyczne posiadajàce kon-
cesj´ na przesy∏anie i dystrybucj´ paliw ga-
zowych albo energii elektrycznej, odpowie-
dzialne za ruch sieciowy sieci rozdzielczej
na obszarze kraju okreÊlonym w koncesji,

26) sieç przesy∏owa gazowa albo elektroener-
getyczna — sieç gazowà o ciÊnieniu wy˝-
szym ni˝ 0,5 MPa albo sieç elektroenerge-
tycznà o napi´ciu znamionowym wy˝szym
ni˝ 110 kV,

27) sieç rozdzielcza gazowa albo elektroener-
getyczna — sieç gazowà o ciÊnieniu nie
wy˝szym ni˝ 0,5 MPa albo sieç elektroener-
getycznà o napi´ciu znamionowym nie
wy˝szym ni˝ 110 kV.”;

3) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce
si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a sà obo-
wiàzane zapewniaç wszystkim podmiotom,
na zasadzie równoprawnego traktowania,
Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych polegajà-
cych na przesy∏aniu paliw lub energii od wy-
branego przez te podmioty dostawcy paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a, na
zasadach i w zakresie okreÊlonych w usta-
wie; Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych odby-
wa si´ na podstawie umowy o Êwiadczenie
us∏ug przesy∏owych, zwanej dalej «umowà
przesy∏owà».”,

b) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do Êwiadczenia
us∏ug przesy∏owych polegajàcych na przesy-
∏aniu paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciep∏a z systemu innego paƒstwa, je˝eli
w∏aÊciwe organy tego paƒstwa nie na∏o˝y∏y
obowiàzku Êwiadczenia us∏ug przesy∏owych
na dzia∏ajàce w tym paƒstwie przedsi´bior-
stwa energetyczne lub odbiorca, do którego
paliwa gazowe, energia elektryczna lub cie-
p∏o majà byç dostarczone, nie jest odbiorcà
uprawnionym do korzystania z us∏ug przesy-
∏owych w tym paƒstwie.

5. Przepis ust. 2 stosuje si´ do Êwiadczenia
us∏ug przesy∏owych polegajàcych na przesy-
∏aniu paliw gazowych, które sà wydobywa-
ne, albo energii elektrycznej lub ciep∏a, które
sà wytwarzane na terytorium paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej.

6. W przypadku gdy przedsi´biorstwo energe-
tyczne zajmujàce si´ przesy∏aniem i dystry-
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bucjà paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciep∏a odmówi zawarcia umowy przesy-
∏owej, jest obowiàzane niezw∏ocznie pisem-
nie powiadomiç Prezesa Urz´du Regulacji
Energetyki oraz zainteresowany podmiot,
podajàc przyczyn´ odmowy.”;

4) po art. 4 dodaje si´ art. 4a i 4b w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, na
wniosek przedsi´biorstwa energetycz-
nego, które odmawia zawarcia umowy
przesy∏owej, mo˝e, w drodze decyzji,
czasowo wy∏àczyç lub ograniczyç na∏o-
˝one na przedsi´biorstwa energetyczne
zajmujàce si´ przesy∏aniem i dystrybu-
cjà paliw gazowych obowiàzki, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 2, je˝eli Êwiad-
czenie us∏ug przesy∏owych mo˝e spo-
wodowaç dla przedsi´biorstwa powa˝-
ne trudnoÊci finansowe zwiàzane z re-
alizacjà zobowiàzaƒ wynikajàcych
z uprzednio zawartych umów, na pod-
stawie których jest ono obowiàzane do
zap∏aty za okreÊlonà w tych umowach
iloÊç paliw gazowych, niezale˝nie od
iloÊci pobranych paliw gazowych.

2. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki,
podejmujàc decyzj´, o której mowa
w ust. 1, bierze pod uwag´:

1) ogólnà sytuacj´ finansowà przedsi´-
biorstwa energetycznego,

2) dat´ zawarcia umów i warunki, na ja-
kich umowy zosta∏y zawarte,

3) wp∏yw postanowieƒ umów na sytu-
acj´ finansowà przedsi´biorstw
energetycznych zajmujàcych si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw ga-
zowych oraz odbiorców,

4) stopieƒ rozwoju konkurencji na ryn-
ku paliw gazowych,

5) realizacj´ przez przedsi´biorstwa
energetyczne zajmujàce si´ przesy-
∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych
obowiàzków wynikajàcych z ustawy,

6) podj´te przez przedsi´biorstwa ener-
getyczne zajmujàce si´ przesy∏aniem
i dystrybucjà paliw gazowych dzia∏a-
nia majàce na celu umo˝liwienie
Êwiadczenia us∏ug przesy∏owych,
o których mowa w art. 4 ust. 2.

3. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, za
poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, niezw∏ocznie po-
wiadamia Komisj´ Europejskà o podj´-
tej decyzji, o której mowa w ust. 1.

Art. 4b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
harmonogram uzyskiwania przez od-
biorców prawa do korzystania z us∏ug
przesy∏owych, o których mowa w art. 4

ust. 2, bioràc pod uwag´ nast´pujàce
kryteria:

1) wielkoÊç udokumentowanego rocz-
nego zu˝ycia lub zakupu paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a
przez odbiorców, 

2) przeznaczenie paliw lub energii,

3) charakterystyk´ obiektów budowla-
nych, do których paliwa gazowe,
energia elektryczna lub ciep∏o majà
byç dostarczone.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki informuje Komisj´ Europejskà o obo-
wiàzujàcych w danym roku kalendarzo-
wym kryteriach uzyskiwania przez od-
biorców prawa do korzystania z us∏ug,
o których mowa w art. 4 ust. 2, oraz
o przewidywanym udziale ∏àcznego zu-
˝ycia przez odbiorców paliw gazowych
albo energii elektrycznej w ogólnym
zu˝yciu paliw gazowych albo energii
elektrycznej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”;

5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Dostarczanie paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciep∏a odbywa si´ na
podstawie umowy sprzeda˝y lub umo-
wy przesy∏owej. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, po-
winny uwzgl´dniaç zasady okreÊlone
w ustawie i warunki ustalone w konce-
sjach oraz zawieraç co najmniej:

1) umowa sprzeda˝y — postanowienia
dotyczàce: iloÊci sprzeda˝y paliw ga-
zowych, energii elektrycznej albo cie-
p∏a w podziale na okresy umowne,
sposobu ustalania cen i warunków
wprowadzania ich zmian, sposobu
rozliczeƒ, odpowiedzialnoÊci stron za
niedotrzymanie warunków umowy,
okresu jej obowiàzywania i warunków
rozwiàzania, 

2) umowa przesy∏owa — postanowienia
dotyczàce: iloÊci przesy∏anych paliw
gazowych, energii elektrycznej albo
ciep∏a oraz miejsca ich dostarczania,
standardów jakoÊciowych, warunków
zapewnienia niezawodnoÊci i ciàg∏o-
Êci dostarczania, sposobu ustalania
stawek op∏at i warunków wprowadza-
nia ich zmian dla okreÊlonej w taryfie
grupy odbiorców, sposobu rozliczeƒ,
odpowiedzialnoÊci stron za niedotrzy-
manie warunków umowy, okresu jej
obowiàzywania i warunków rozwiàza-
nia.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e
zawieraç z odbiorcà, któremu dostarcza
paliwa gazowe, energi´ elektrycznà lub
ciep∏o na podstawie cen i stawek op∏at
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ustalonych w taryfie, o której mowa
w art. 45, jednà umow´ zawierajàcà po-
stanowienia umowy sprzeda˝y i umowy
przesy∏owej.

4. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujà-
ce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw
gazowych, energii elektrycznej lub cie-
p∏a, w zakresie swojej dzia∏alnoÊci, mo-
gà ustalaç ogólne warunki umów sprze-
da˝y lub umów przesy∏owych, w rozu-
mieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.”;

6) w art. 6 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. Przedsi´biorstwa energetyczne, o których mo-
wa w ust. 1, mogà wstrzymaç dostarczanie pa-
liw gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a
w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zap∏atà za
pobrane paliwo gazowe, energi´ elektrycznà
lub ciep∏o albo Êwiadczone us∏ugi co najmniej
miesiàc po up∏ywie terminu p∏atnoÊci, pomi-
mo uprzedniego powiadomienia na piÊmie
o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyzna-
czenia dodatkowego, dwutygodniowego ter-
minu do zap∏aty zaleg∏ych i bie˝àcych nale˝-
noÊci.

3b. Przedsi´biorstwo energetyczne jest obowià-
zane do bezzw∏ocznego wznowienia dostar-
czania paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciep∏a, wstrzymanego z powodów, o któ-
rych mowa w ust. 3 i 3a, je˝eli ustanà przyczy-
ny uzasadniajàce wstrzymanie ich dostarcza-
nia.

3c. Przepisu ust. 3a nie stosuje si´ do obiektów
s∏u˝àcych obronnoÊci paƒstwa.”;

7) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e
zainstalowaç przedp∏atowy uk∏ad po-
miarowo-rozliczeniowy s∏u˝àcy do roz-
liczeƒ za dostarczane paliwa gazowe,
energi´ elektrycznà lub ciep∏o, je˝eli
odbiorca:

1) co najmniej dwukrotnie w ciàgu ko-
lejnych 12 miesi´cy zwleka∏ z zap∏atà
za pobrane paliwo gazowe, energi´
elektrycznà lub ciep∏o albo Êwiadczo-
ne us∏ugi przez okres co najmniej jed-
nego miesiàca,

2) nie ma tytu∏u prawnego do nierucho-
moÊci, obiektu lub lokalu, do którego
sà dostarczane paliwa gazowe, ener-
gia elektryczna lub ciep∏o,

3) u˝ytkuje nieruchomoÊç, obiekt lub lo-
kal w sposób uniemo˝liwiajàcy cy-
kliczne sprawdzanie stanu uk∏adu po-
miarowo-rozliczeniowego.

2. Koszty zainstalowania uk∏adu pomiaro-
wo-rozliczeniowego, o którym mowa
w ust. 1, ponosi przedsi´biorstwo ener-
getyczne.

3. W razie braku zgody odbiorcy na zain-
stalowanie uk∏adu pomiarowo-rozlicze-
niowego, o którym mowa w ust. 1,
przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e
wstrzymaç dostarczanie energii elek-
trycznej lub rozwiàzaç umow´ sprzeda-
˝y energii.”;

8) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujàce
si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a sà obo-
wiàzane do zawarcia umowy o przy∏àczenie,
umowy sprzeda˝y paliw albo energii lub
umowy przesy∏owej z odbiorcami albo pod-
miotami ubiegajàcymi si´ o przy∏àczenie do
sieci, na zasadzie równoprawnego traktowa-
nia, je˝eli istniejà techniczne i ekonomiczne
warunki dostarczania, a ˝àdajàcy zawarcia
umowy spe∏nia warunki przy∏àczenia do sie-
ci i odbioru. Je˝eli przedsi´biorstwo energe-
tyczne odmówi zawarcia umowy, jest obo-
wiàzane niezw∏ocznie pisemnie powiadomiç
o odmowie zainteresowany podmiot, poda-
jàc przyczyn´ odmowy.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Obowiàzek zawarcia umowy sprzeda˝y
energii elektrycznej, o którym mowa
w ust. 1, nie dotyczy przedsi´biorstwa
energetycznego b´dàcego jednoczeÊnie
operatorem systemu przesy∏owego elek-
troenergetycznego.”;

9) w art. 9:

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zadania przedsi´biorstw energetycznych od-
powiedzialnych za ruch sieciowy i eksploata-
cj´ sieci, z uwzgl´dnieniem zasady równo-
prawnego traktowania podmiotów korzysta-
jàcych lub ubiegajàcych si´ o korzystanie
z ich us∏ug i sieci,”

b) skreÊla si´ ust. 3;

10) po art. 9 dodaje si´ art. 9a—9d w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmu-
jàce si´ obrotem energià elektrycznà sà
obowiàzane do zakupu, w zakresie
okreÊlonym w rozporzàdzeniu wyda-
nym na podstawie ust. 4, wytwarzanej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
energii elektrycznej z odnawialnych
êróde∏ energii przy∏àczonych do sieci
oraz jej odsprzeda˝y bezpoÊrednio lub
poÊrednio odbiorcom dokonujàcym za-
kupu energii elektrycznej na w∏asne po-
trzeby.

2. Przedsi´biorstwa energetyczne b´dàce
jednoczeÊnie operatorami systemu
dystrybucyjnego elektroenergetyczne-
go sà obowiàzane, w zakresie okreÊlo-
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nym w rozporzàdzeniu wydanym na
podstawie ust. 4, do zakupu oferowanej
im energii elektrycznej wytwarzanej
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep∏a,
ze êróde∏ znajdujàcych si´ na obszarze
kraju okreÊlonym w koncesji, przy∏àczo-
nych bezpoÊrednio lub poÊrednio do
sieci nale˝àcej do tych przedsi´biorstw.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmu-
jàce si´ obrotem, przesy∏aniem i dys-
trybucjà ciep∏a jest obowiàzane do za-
kupu oferowanego ciep∏a z odnawial-
nych êróde∏ przy∏àczonych do sieci, wy-
twarzanego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w iloÊci nie wi´kszej ni˝
zapotrzebowanie odbiorców przy∏àczo-
nych do sieci.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres obowiàzków, o któ-
rych mowa w ust. 1—3, bioràc pod
uwag´ za∏o˝enia polityki energetycznej
paƒstwa oraz zobowiàzania wynikajàce
z umów mi´dzynarodowych, a tak˝e
okreÊli w szczególnoÊci:

1) rodzaje, parametry techniczne i tech-
nologiczne êróde∏ odnawialnych wy-
twarzajàcych energi´ elektrycznà lub
ciep∏o,

2) parametry techniczne i technologicz-
ne êróde∏ energii elektrycznej wy-
twarzanej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a,

3) wielkoÊç udzia∏u energii elektrycznej
ze êróde∏ odnawialnych oraz wiel-
koÊç udzia∏u energii elektrycznej wy-
twarzanej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a, których zakup przez
przedsi´biorstwa energetyczne jest
obowiàzkowy, w sprzeda˝y energii
elektrycznej odbiorcom,

4) sposób uwzgl´dnienia w taryfach
kosztów energii elektrycznej i ciep∏a
obj´tych obowiàzkiem zakupu.

Art. 9b. Przedsi´biorstwa energetyczne zajmujà-
ce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà ciep∏a
sà odpowiedzialne za ruch sieciowy i za-
pewnienie utrzymania nale˝àcych do nich
sieci oraz wspó∏dzia∏anie z innymi przed-
si´biorstwami energetycznymi i odbior-
cami korzystajàcymi z sieci, na warun-
kach okreÊlonych w rozporzàdzeniu wy-
danym na podstawie art. 9 ust. 1.

Art. 9c. 1. Operator systemu przesy∏owego gazo-
wego albo elektroenergetycznego, od-
powiednio do zakresu dzia∏ania, jest
odpowiedzialny za:

1) zapewnienie bezpieczeƒstwa funk-
cjonowania systemu przesy∏owego
i realizacji umów, przez prawid∏owe
zarzàdzanie sieciami przesy∏owymi,

2) prowadzenie ruchu sieciowego
w systemie przesy∏owym oraz za-
pewnienie utrzymania sieci przesy-
∏owej wraz z po∏àczeniami z innymi
systemami w sposób gwarantujàcy
niezawodnoÊç i jakoÊç dostarcza-
nych paliw gazowych albo energii
elektrycznej,

3) wspó∏prac´ z innymi operatorami lub
przedsi´biorstwami energetycznymi,
majàcà na celu zapewnienie spójno-
Êci dzia∏ania po∏àczonych sieci,

4) dysponowanie paliwami gazowymi
w êród∏ach i magazynach gazu ziem-
nego albo dysponowanie mocà jed-
nostek wytwórczych energii elek-
trycznej,

5) zarzàdzanie przep∏ywami paliw ga-
zowych w sieciach gazowych albo
energii elektrycznej w sieciach elek-
troenergetycznych, w celu utrzyma-
nia okreÊlonych parametrów paliw
gazowych albo energii elektrycznej
na po∏àczeniach z innymi sieciami,

6) zapewnianie odpowiedniej zdolno-
Êci do przesy∏ania energii elektrycz-
nej w sieci elektroenergetycznej oraz
mocy êróde∏ energii elektrycznej,

7) Êwiadczenie us∏ug polegajàcych na
przesy∏aniu energii elektrycznej po-
mi´dzy systemami elektroenerge-
tycznymi,

8) Êwiadczenie us∏ug niezb´dnych do
prawid∏owego funkcjonowania sys-
temu elektroenergetycznego lub ga-
zowego oraz utrzymywania okreÊlo-
nych wartoÊci parametrów jakoÊcio-
wych paliw gazowych lub energii
elektrycznej w systemie,

9) sporzàdzanie bie˝àcych bilansów
paliw gazowych w sieci gazowej al-
bo energii elektrycznej w sieci elek-
troenergetycznej,

10) realizacj´ ograniczeƒ w dostarczaniu
paliw gazowych albo energii elek-
trycznej, wprowadzonych na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach,
o których mowa w art. 11.

2. Operator systemu dystrybucyjnego ga-
zowego albo elektroenergetycznego,
odpowiednio do zakresu dzia∏ania, jest
odpowiedzialny za:

1) zapewnienie bezpieczeƒstwa funk-
cjonowania systemu dystrybucyjne-
go i realizacji umów, przez prawid∏o-
we zarzàdzanie sieciami rozdzielczy-
mi,

2) prowadzenie ruchu sieciowego
w systemie dystrybucyjnym oraz za-
pewnienie utrzymania sieci rozdziel-
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czej wraz z po∏àczeniami z innymi
systemami, w sposób gwarantujàcy
niezawodnoÊç i jakoÊç dostarcza-
nych paliw gazowych albo energii
elektrycznej,

3) wspó∏prac´ z innymi operatorami
lub przedsi´biorstwami energetycz-
nymi, majàcà na celu zapewnienie
spójnoÊci dzia∏ania po∏àczonych
sieci,

4) zarzàdzanie, zgodnie z ustaleniami
operatora systemu przesy∏owego,
przep∏ywami paliw gazowych w sie-
ciach gazowych albo energii elek-
trycznej w sieciach elektroenerge-
tycznych, w celu utrzymania okreÊlo-
nych parametrów paliw gazowych
albo energii elektrycznej na po∏àcze-
niach z innymi sieciami,

5) sporzàdzanie bie˝àcych bilansów
paliw gazowych w sieciach gazo-
wych albo energii elektrycznej w sie-
ci elektroenergetycznej,

6) realizacj´ ograniczeƒ w dostarczaniu
paliw gazowych albo energii elek-
trycznej, wprowadzonych na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach,
o których mowa w art. 11.

3. Operator systemu gazowego albo elek-
troenergetycznego jest obowiàzany za-
rzàdzaç ruchem sieciowym i zapewniaç
utrzymanie sieci na zasadzie równo-
prawnego traktowania podmiotów ko-
rzystajàcych lub ubiegajàcych si´ o ko-
rzystanie z jego us∏ug i sieci, z uwzgl´d-
nieniem wymogów ochrony Êrodowi-
ska oraz przepisów o ochronie informa-
cji niejawnych i innych informacji
prawnie chronionych.

4. Zarzàdzanie ruchem sieciowym nie po-
winno wp∏ywaç niekorzystnie na reali-
zacj´ zawartych umów w zakresie do-
starczania paliw gazowych albo energii
elektrycznej po uwzgl´dnieniu wyst´-
pujàcych ograniczeƒ technicznych
w sieci.

5. Operatorzy systemu zarzàdzajàcy po∏à-
czonymi sieciami, w zakresie niezb´d-
nym dla zapewnienia skutecznej eks-
ploatacji i wspó∏dzia∏ania po∏àczonych
sieci oraz ich skoordynowanego rozwo-
ju, wzajemnie informujà si´ o funkcjo-
nowaniu tych sieci.

6. Zarzàdzanie ruchem sieciowym sieci
przesy∏owej gazowej albo elektroener-
getycznej powinno byç niezale˝ne od
wszelkiej innej dzia∏alnoÊci wykonywa-
nej przez operatora systemu przesy∏o-
wego gazowego albo elektroenerge-
tycznego, niezwiàzanej z prowadze-
niem ruchu sieciowego.

7. Operator systemu przesy∏owego gazo-
wego albo elektroenergetycznego
wspó∏dzia∏a z Komisjà Europejskà
w sprawach wspierania rozwoju trans-
europejskich sieci przesy∏owych.

8. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki,
w drodze decyzji administracyjnej, wy-
znaczy na czas okreÊlony operatorów:

1) systemu przesy∏owego gazowego
oraz elektroenergetycznego — dla
sieci gazowych oraz sieci elektro-
energetycznych,

2) systemów dystrybucyjnych gazo-
wych oraz elektroenergetycznych —
dla sieci gazowych oraz sieci elektro-
energetycznych, a tak˝e okreÊli ob-
szar ich dzia∏ania.

9. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki,
wyznaczajàc operatorów zgodnie
z ust. 1, bierze pod uwag´:

1) bezpieczeƒstwo energetyczne kraju,

2) parametry techniczne sieci nale˝à-
cych do operatorów,

3) ocen´ skutecznoÊci prowadzenia
przez operatorów ruchu sieciowego
i zapewnienia utrzymania sieci.

Art. 9d. W celu zapewnienia bezpiecznego funk-
cjonowania sieci elektroenergetycznej
przedsi´biorstwo energetyczne zajmujà-
ce si´ wytwarzaniem energii elektrycznej
i przy∏àczone do sieci jest obowiàzane do
wytwarzania energii elektrycznej lub po-
zostawania w gotowoÊci do jej wytwarza-
nia, je˝eli jest to konieczne do zapewnie-
nia jakoÊci, ciàg∏oÊci i niezawodnoÊci do-
staw.”;

11) art. 10 i art. 11 otrzymujà brzmienie:

„Art. 10. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmu-
jàce si´ wytwarzaniem energii elek-
trycznej lub ciep∏a jest obowiàzane
utrzymywaç zapasy paliw w iloÊci za-
pewniajàcej utrzymanie ciàg∏oÊci do-
staw energii elektrycznej lub ciep∏a do
odbiorców.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne, o któ-
rym mowa w ust. 1, jest obowiàzane
umo˝liwiaç przeprowadzenie kontroli
w zakresie zgodnoÊci wielkoÊci zapa-
sów paliw z wielkoÊciami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 6.

3. Kontrol´, o której mowa w ust. 2, prze-
prowadza si´ na podstawie pisemnego
upowa˝nienia wydanego przez Prezesa
Urz´du Regulacji Energetyki, które po-
winno zawieraç:

1) oznaczenie osoby dokonujàcej kon-
troli,
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2) nazw´ kontrolowanego przedsi´-
biorstwa energetycznego,

3) okreÊlenie zakresu kontroli.

4. Osoby upowa˝nione przez Prezesa
Urz´du Regulacji Energetyki do doko-
nywania kontroli sà uprawnione do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci i do
miejsc, gdzie sà gromadzone i utrzy-
mywane zapasy,

2) analizy dokumentów dotyczàcych
ewidencjonowania zapasów.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza
si´ protokó∏ i przedstawia organom
kontrolowanego przedsi´biorstwa.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wielkoÊci zapasów paliw, o których mo-
wa w ust. 1, sposób ich gromadzenia
oraz szczegó∏owy tryb przeprowadza-
nia kontroli stanu zapasów, uwzgl´d-
niajàc rodzaj dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, mo˝liwoÊci techniczne i organiza-
cyjne w zakresie gromadzenia zapa-
sów.

Art. 11. 1. W przypadku:

1) zagro˝enia bezpieczeƒstwa energe-
tycznego Rzeczypospolitej Polskiej
polegajàcego na d∏ugookresowym
braku równowagi na rynku paliwo-
wo-energetycznym,

2) zagro˝enia bezpieczeƒstwa osób,

3) zagro˝enia wystàpienia znacznych
strat materialnych

— na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub jego cz´Êci mogà byç wprowa-
dzone na czas oznaczony ograniczenia
w sprzeda˝y paliw sta∏ych lub ciek∏ych
oraz w dostarczaniu i poborze paliw ga-
zowych, energii elektrycznej lub ciep∏a. 

2. Ograniczenia w sprzeda˝y paliw sta-
∏ych lub ciek∏ych polegajà na sprzeda˝y
tych paliw na podstawie wydanych od-
biorcom upowa˝nieƒ do zakupu okre-
Êlonej iloÊci paliw. 

3. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciep∏a polegajà na:

1) ograniczeniu maksymalnego godzi-
nowego i dobowego poboru paliw
gazowych,

2) ograniczeniu maksymalnego poboru
mocy elektrycznej oraz dobowego
poboru energii elektrycznej,

3) zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw
ciep∏a.

4. Ograniczenia wprowadzone na zasa-
dach okreÊlonych w ust. 2 i 3 podlega-

jà kontroli w zakresie przestrzegania ich
stosowania.

5. Organami uprawnionymi do kontroli
stosowania ograniczeƒ sà:

1) Prezes Urz´du Regulacji Energetyki
— w odniesieniu do dostarczanych
sieciami paliw gazowych i energii
elektrycznej,

2) wojewodowie — w odniesieniu do
paliw sta∏ych i ciek∏ych oraz ciep∏a,

3) organy w∏aÊciwe w sprawach regu-
lacji gospodarki paliwami i energià,
o których mowa w art. 21a — w od-
niesieniu do jednostek wymienio-
nych w tym przepisie.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb
wprowadzania ograniczeƒ, o których
mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´ zna-
czenie odbiorców dla gospodarki
i funkcjonowania paƒstwa, w szczegól-
noÊci zadania wykonywane przez tych
odbiorców.

7. Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
w drodze rozporzàdzenia, mo˝e wpro-
wadziç na czas oznaczony, na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego
cz´Êci, ograniczenia w sprzeda˝y paliw
sta∏ych lub ciek∏ych oraz w dostarcza-
niu i poborze paliw gazowych, energii
elektrycznej i ciep∏a, w przypadku wy-
stàpienia zagro˝eƒ, o których mowa
w ust. 1.

8. Przedsi´biorstwa energetyczne nie po-
noszà odpowiedzialnoÊci za skutki
ograniczeƒ wprowadzonych rozporzà-
dzeniem, o którym mowa w ust. 7.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki informuje niezw∏ocznie Komisj´ Eu-
ropejskà i paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej o wprowadzonych ograni-
czeniach, o których mowa w ust. 7,
w zakresie dostarczania i poboru paliw
gazowych i energii elektrycznej.”;

12) w art. 12 w ust. 2 w pkt 5 kropk´ na koƒcu zast´pu-
je si´ przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 6 w brzmie-
niu:

„6) informowanie Komisji Europejskiej, w terminie
do dnia 15 kwietnia ka˝dego roku, o projektach
inwestycyjnych, o których mowa w art. 16
ust. 3 pkt 2, b´dàcych w obszarze zaintereso-
wania Komisji Europejskiej.”;

13) w art. 13 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏a-
sza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Moni-
tor Polski» okreÊlone przez Rad´ Ministrów za-
∏o˝enia polityki energetycznej paƒstwa.”;
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14) w art. 15:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rozwój wykorzystania odnawialnych êróde∏
energii,”

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) polityk´ efektywnoÊci energetycznej,”;

15) w art. 16 w ust. 3 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „nie-
konwencjonalnych i”;

16) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Organami w∏aÊciwymi w sprawach re-
gulacji gospodarki paliwami i energià
dla jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych Ministrowi Obrony Narodowej,
jednostek organizacyjnych Policji, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicz-
nej, Biura Ochrony Rzàdu, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu oraz jednostek organizacyj-
nych wi´ziennictwa podleg∏ych Mini-
strowi SprawiedliwoÊci sà inspekcje go-
spodarki energetycznej, powo∏ywane
przez w∏aÊciwych ministrów, a w stosun-
ku do jednostek organizacyjnych wymie-
nionych Agencji — Szefowie tych Agen-
cji, w uzgodnieniu z Prezesem URE.”;

17) w art. 23 w ust. 2:

a) w ust. 1 wyrazy „równowa˝enia interesów” za-
st´puje si´ wyrazami „minimalizacji kosztów”,

b) skreÊla si´ pkt 2a,

c) w pkt 10 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem oraz dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) gromadzenie informacji o projektach inwe-
stycyjnych b´dàcych w obszarze zaintere-
sowania Unii Europejskiej i przekazywanie
ich do Komisji Europejskiej, za poÊrednic-
twem ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki.”;

18) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. Prezes URE mo˝e ˝àdaç od przedsi´bior-
stwa energetycznego informacji dotyczà-
cych prowadzonej dzia∏alnoÊci, w tym in-
formacji o projektach inwestycyjnych
przedsi´biorstwa energetycznego, z za-
chowaniem przepisów o ochronie infor-
macji niejawnych i innych informacji
prawnie chronionych.”;

19) w art. 30 w ust. 2 wyrazy „Sàdu Wojewódzkiego”
zast´puje si´ wyrazami „Sàdu Okr´gowego”;

20) w art. 31 w ust. 3 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „oraz
cen w´gla brunatnego, stosowanych przez kopal-
nie w stosunku do elektrowni,”;

21) w art. 32 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „wytwarza-
nie ciep∏a w êród∏ach o” dodaje si´ wyraz „∏àcz-
nej”;

22) w art. 33: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na te-

rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej,”

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Prezes URE, za poÊrednictwem ministra w∏a-

Êciwego do spraw gospodarki, informuje Ko-
misj´ Europejskà o przyczynach odmowy
udzielenia wnioskodawcy koncesji.”;

23) w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „podmiotu gospo-
darczego” zast´puje si´ wyrazem „przedsi´bior-
cy”;

24) w art. 37:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) szczególne warunki wykonywania dzia∏alno-

Êci obj´tej koncesjà, majàce na celu w∏aÊci-
wà obs∏ug´ odbiorców, w zakresie:
a) zapewnienia zdolnoÊci do dostarczania

paliw lub energii w sposób ciàg∏y i nieza-
wodny, przy zachowaniu wymagaƒ jako-
Êciowych, okreÊlonych w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie art. 9 ust. 1,

b) powiadamiania Prezesa URE o niepodj´-
ciu lub zaprzestaniu bàdê ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej konce-
sjà, w okresie jej obowiàzywania,”

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „wojewódzkiemu”;

25) w art. 41 w ust. 4 skreÊla si´ wyraz „wojewódzki”;

26) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. 1. Przedsi´biorstwa energetyczne sà obo-
wiàzane do prowadzenia, w ramach za-
k∏adowych planów kont, ewidencji
ksi´gowej w sposób umo˝liwiajàcy od-
r´bne obliczanie kosztów i przychodów
dla wykonywanej dzia∏alnoÊci:
1) zwiàzanej z dostarczaniem paliw lub

energii, w tym kosztów sta∏ych, kosz-
tów zmiennych i przychodów, odr´b-
nie dla wytwarzania, przesy∏ania,
dystrybucji, obrotu, magazynowa-
nia, dla ka˝dego rodzaju dostarcza-
nych paliw lub energii, a tak˝e w od-
niesieniu do poszczególnych grup
odbiorców okreÊlonych w taryfie,

2) niezwiàzanej z dzia∏alnoÊcià, o której
mowa w pkt 1.

2. Przedsi´biorstwa energetyczne, które
nie sà obowiàzane na podstawie od-
r´bnych przepisów do publikowania
sprawozdaƒ finansowych, udost´pnia-
jà sprawozdania finansowe do publicz-
nego wglàdu w swojej siedzibie.”;

27) w art. 45: 

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „uzasadnionych kosz-
tów” zast´puje si´ wyrazami „kosztów uzasad-
nionych”,
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b) w ust. 3 wyrazy „energetyki niekonwencjonal-
nej” zast´puje si´ wyrazami „odnawialnych êró-
de∏ energii”,

c) w ust. 4 wyrazy „uzasadnione koszty” zast´puje
si´ wyrazami „koszty uzasadnione”;

28) art. 45b otrzymuje brzmienie:

„Art. 45b. Zmiany cen i stawek op∏at za ciep∏o sto-
sowanych w rozliczeniach z odbiorcami
nie mogà nast´powaç cz´Êciej ni˝ raz na
12 miesi´cy.”;

29) w art. 46 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „art. 9 ust. 3” za-
st´puje si´ wyrazami „art. 9a”;

30) w art. 47:

a) w ust. 2 wyrazy „w art. 45 i 46” zast´puje si´ wy-
razami „w art. 44, 45 i 46”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przedsi´biorstwo energetyczne wprowadza
taryf´ do stosowania nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 14 dni i nie póêniej ni˝ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania.”;

31) skreÊla si´ art. 48;

32) w art. 49:

a) w ust. 1 wyrazy „na rynku konkurencyjnym” za-
st´puje si´ wyrazami „w warunkach konkuren-
cji”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa
w ust. 1, Prezes URE bierze pod uwag´ takie
cechy rynku paliw lub energii, jak: liczba
uczestników i wielkoÊci ich udzia∏ów w ryn-
ku, przejrzystoÊç struktury i zasad funkcjono-
wania rynku, istnienie barier dost´pu do ryn-
ku, równoprawne traktowanie uczestników
rynku, dost´p do informacji rynkowej, sku-
tecznoÊç kontroli i zabezpieczeƒ przed wyko-
rzystywaniem pozycji ograniczajàcej konku-
rencj´, dost´pnoÊç do wysoko wydajnych
technologii.”;

33) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. W sprawach nieuregulowanych przepisa-
mi niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 19 listopa-
da 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r.
Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679,
Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz
z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 115, poz. 995).”;

34) po art. 53 dodaje si´ art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. Przepisów art. 52 i 53 nie stosuje si´ do
urzàdzeƒ i instalacji oraz obiektów zwià-
zanych z obronnoÊcià lub bezpieczeƒ-
stwem paƒstwa, stanowiàcych integral-
ne cz´Êci systemów techniki wojskowej

lub uzbrojenia, ratowniczo-gaÊniczych
oraz ochrony granic lub stosowanych
w wi´ziennictwie, nale˝àcych do jedno-
stek, o których mowa w art. 21a.”;

35) w art. 54:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w∏aÊciwych ministrów i Szefów Agencji,

o których mowa w art. 21a — w zakresie eks-
ploatacji urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych,
gazowych i cieplnych w jednostkach organi-
zacyjnych podleg∏ych tym ministrom lub
Szefom Agencji,”

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu oraz Ministrem Obrony
Narodowej, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady stwierdzania posia-
dania kwalifikacji przez osoby, o których mo-
wa w ust. 1.”,

c) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, wy-

dajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 6, okreÊli w szczególnoÊci:
1) rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji,

urzàdzeƒ i sieci, przy których eksploatacji
jest wymagane posiadanie kwalifikacji,

2) zakres wymaganej wiedzy niezb´dnej do
uzyskania potwierdzenia posiadanych
kwalifikacji, odpowiednio do rodzaju prac,
stanowisk oraz instalacji i urzàdzeƒ, o któ-
rych mowa w pkt 1,

3) tryb przeprowadzania post´powania kwa-
lifikacyjnego,

4) jednostki organizacyjne, przy których po-
wo∏uje si´ komisje kwalifikacyjne, i tryb
ich powo∏ywania,

5) wysokoÊç op∏at pobieranych za sprawdze-
nie kwalifikacji, o których mowa w pkt 2,

6) wzór Êwiadectwa kwalifikacyjnego.”;

36) w art. 56 w ust. 1:
a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) nie przestrzega obowiàzków zakupu energii
elektrycznej lub ciep∏a, na∏o˝onych przepi-
sami art. 9a,”

b) w pkt 13 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem oraz dodaje si´ pkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje

lub ogranicza dostarczanie paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a do od-
biorców,

15) z nieuzasadnionych powodów zwleka z po-
wiadomieniem zainteresowanych podmio-
tów o odmowie zawarcia umów, o których
mowa w art. 4 ust. 6 i art. 7 ust. 1.”;

37) skreÊla si´ art. 65.
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Art. 2. Odbiorcy, którzy uzyskali prawo do korzysta-
nia z us∏ug przesy∏owych na podstawie przepisów do-
tychczasowych, zachowujà prawo do korzystania
z tych us∏ug po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. Zatwierdzone lub obowiàzujàce taryfy, przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, zachowujà
wa˝noÊç do czasu wprowadzenia nowych taryf jako
obowiàzujàcych dla okreÊlonych w nich odbiorców.

Art. 4. 1. Komisje kwalifikacyjne powo∏ane na pod-
stawie dotychczasowych przepisów zachowujà prawo
do sprawdzania kwalifikacji, o których mowa w art. 54
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, do up∏ywu okre-
su, na który zosta∏y powo∏ane.

2. Âwiadectwa kwalifikacyjne wydane na podsta-
wie przepisów dotychczasowych zachowujà moc przez
okres w nich oznaczony.

Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie upo-
wa˝nieƒ zmienionych tà ustawà zachowujà moc, o ile
nie sà z nià sprzeczne, do czasu wejÊcia w ˝ycie przepi-
sów wykonawczych wydanych na podstawie upowa˝-
nieƒ w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

Art. 6. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà
ostatecznà stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 7. 1. Przepisy:

1) art. 1 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczàcym art. 4 ust. 4
i 5,

2) art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczàcym art. 4a ust. 3
i art. 4b ust. 2,

3) art. 1 pkt 10 w zakresie dotyczàcym art. 9c ust. 7,

4) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczàcym art. 11 ust. 9,

5) art. 1 pkt 12,

6) art. 1 pkt 17 lit. c), 

7) art. 1 pkt 22

— stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

2. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej:

1) przepis art. 4 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje
si´ w zakresie dotyczàcym us∏ug przesy∏owych po-
legajàcych na przesy∏aniu paliw gazowych, które
sà wydobywane, albo energii elektrycznej lub cie-
p∏a, które sà wytwarzane wy∏àcznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przepis art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, stosuje si´ w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem przepisu art. 1 pkt 28, który wcho-
dzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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