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dysĘbutorów produktów
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apteki oraz farmaceutów, zwracamy
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postępowania i anian
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W ostatnich miesiącach obserwujemy

Polski,
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1.RozporządzenieRadyMinistrówzdnia17tutegoŻO2Lr.wsprawiesposobuitrybu
gazu ziemnego
wpńw"dzania ograniczeń w poborze
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§ 4 ust.

1 rozporządzenia dodaje siępkt
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di
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do sieci dystrybucyjnej
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"
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i poborze
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sprzedaż}palirv staĘch oraz w dostarczaniu
i tryhu wprorvadzania ograniczeń w
energii elektrycznei lub ciepla
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energii elektrycznej lub ciepla
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ustawy z dnia l l marca żO2żr,

przepisów rozporządzenia
jest dostosowanie brnnienia przywołanych
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powyższe
na
uwagi
z
marcaża}Z r, o obronie ojcryzny,
prz_episów ustawy z dnia 11
brzmienia
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202;;,
z dnia 8 listopada

r, Prawo encrgetyczne
Ustawa z dnia 10 tiłrietnia 1991
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o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r,

Apelujernyopr.zryjęcieustawy,którawsposobanalogicznydoart'5ustawyzdniaŻ8gruclnia2018r'

ozmianieustawyopo<latktrakcyzowymorazniektorychinnychustaw,zobowiązywałaby
energią
gospo darczą w zakresie obrotu
wykonujące działalność
w taryfie zatwierdzonej
"n".g"tyczne
opłat za energię elektryczrrą ustaionych
i
stawek
określenia cen

przedsiębiorst*o
elektryczną tlo
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prowadzącymi działalnośćw
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3l grudnia 2021
ł*,":T]
hurtowcgo
ltlb substancji czyrrnych lub obrotu
zakresie wytwarzania produktów leczrriczych
|cczńc,lym|
obrotu clctal iczn ego produktami
pro duktami lecznicrylni 1ń
Przykładowe brnni ęnie przepisu:

Art,
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gospodarczqw zakresie obrotu energq
przedsiębiarstwo energetyczne wyleonujqce działalność

wysolwŚci:
opłat za energię elektrycznqw
elekttycznq ołłeślaceny i-stawki
ph 17
jI grudnia t021 r, u,staltlłn:ch v, tałyfe a,ronlmieniu art, 3
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w
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2019 r, Poz' 755 730)'
(Dz. U,
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1997 r' ' Prawo
J,i
i* l jn ustawy z dnią l0 lqYietnia
w inny
1'. u, ,i,ii,ł§fjr::::;':;':;n,!*",'"
ttstalone przez to przedsiębiorstwo

,*,"uro'T,il,i "u,tbi"",ł kańco;,ym",

lub w trybie
wyl:cocjo:.:::,,h indywitlualnie
w tym tł Jbrm"
sposób, niż wskazany w pta"t,
:::'^*r, _ pruwrl ząmówiełi publicznych (tj, Dz, U, z
tyrześnia 20t9
przewidzitlny, * ,,rrrrri, z tlnią'l1
clalej "cennikiem ełlergii elelrtrycznej"
enargetyczn,e,

202

I

r.

poz,
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l29 z późlt,l, zm,), ałane

odbio"''końcowego olłeślonego
3 } grudrtia 2a23 r' dlo
rlnią I slycznia 2022 r' do dnia

w ust. 2,

2.obowięek'olaórymmowawust,l,naolresoddnialstycznia2022r'dadnia3lgrudnia2023
dzialalnośćgospodarczą
ioricowychbędq"yrii"o^*rami,prowadzqcymi
r. stosuje się tlooauor"d,*
lub obrotu huńowego
teczniczych lub substancji czynnych
w zalcresie wy,varzania produktów
detalicznego produHami leczniczymi,
prod,uhami leczniczymi lib,brot,
mowa w
3. Odbiorca końcowy, o Hórym

I)
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do dnia
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20?2

2, jest obowiązany w terminie:
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,,_! _.__. *^.^aanłoa
o
zmianę statusu odbiorcy końcowego,
powadujqcego
zdarzenia
I4 dni od dnia wystqpienia
mowa w ust,
ptzymanie ńi up,o*,i"nia, o Hórym

hórym n?owaw

I

ust, 2, majqcq wpływ na

zloĘć przedsiębiorstwu
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r. _ Kodekg karny; klauzuli

ta

,"r"run|l,ńnu

za^łępui,

o odpowiedzialntości kamej

fałszjłvYchoświadczeń'

,

_'-^)ołohin,,śhilem energetycznym

umowę sprzedńy
4,orlbiorcąkońcowy,októrymmowawust..2,ząwierajqcyzprzedsiębiorsh\etnenergetyc)
,.rok *i" obroiu energią elektryczną
da
wykonujqcym

or**^)ni,łiioriooun

elehrycznej albo
I energii

umowę,"::::Y,:;ii:**,:;:lr
nowa lł ust, 3,

zawieraniu tej umowy,

'rilźr,',r",1",*Yi],ł?oriłł"",*, oświaclczenia, o którym

o ktorym

końc<łwego,
powodujqcego zmianę sta,ttts, :,!:""
zdarzenia
l, adbiorca ten
wysrqpienia
5. W przypadtał
ktorym mawa w ust,
o
upralinienia,
ulrątę
wpływ na
łłlow(tw ust. 2, majqcq
obowiqzan1l.iestclopoinformowuniaoly,nzdąrzęniuprzedsiębiorstwaenerł,etycznegowykonujqcego
obrotu ener9'{ł ęLęft,l lva"., -,
niż w
gospodarczq w zalcresie
|,łocznie, nie później
działainośćgospotlarczq
d,ziałalność

zalcresie,*-,::::.I:'iź:;:ń:r*:tri::::;:#"łł,iiłiił'-

,_.ił,,ł,::i
jł,;,#_,::::;:r;::,_:"rłr::ł;Tł,ł),ł,,r,"rstwaenergea,,nuń,o\
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Iłórym mowaw

ust,1, n,aci

ńo,

od dniawyłąpi|ntia

tego,dąrze"ia,

\
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..uunn_n
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,akresie

obrc

działalności
6,Przedsiębiorstlv()energetyczflewykonującedzialalnoścgospodarczqwzalłesieobrotui
koncesi_i na wykonywanie
iii,ń,zietił
j,
,17^
któremu
o*eślado dnia
dystrybucji energii ariiirrźi,
31 gu,dnia zózl ,,
,"orrJ^'ł
do jego sieci, cetly
* ,olrr"riir'oioń "nrrgią
2, przylqczonego
1 gospodarczej
u na,y*,*u,u w usl,
z
,urrri*"i'oi|,roiui,,,
r.. o,,
202l r, przcz sprze dawcę
I srudnia 2022
n."r,"rl,r,'i*-iniu 3 l grudnia

i,i,*

w wysokości"r,
zatwierdzonej
za energię elektrycznq
,';;;r r-'rri, ustalonYchw tarYJie
ourrorrź-araląniazlokaliz;T:;;:
\ ,rrę,lr, naktórego
URE'
energiq
Przez Prezesa
, --^^)^,.łryn w
u, zalłesie
,akye,sie obrotu ene,
dzialalnośc gospodarcza
wykonujqce
elektryczną, o hótych
7. przedsiębiorstvvo energetyczne
i sfuwek oplat za ",,"gię
uwątęari"nio

\

j"st ouowi[rńe,,ao
w **,|i,7ł*-,, ń;; ;
mo\ł A ly tł st. l,

elektryt:znq

Ustarva z dnia

W art. 45 ust,
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l0 trwietnia

1 ustawy dodaje się
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zakresie wytwarzulia
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Wań'45poust.4adoclajesięust.4bonasępującymbrzmieniu:

dla adbiorców
e tworzy odrębną grupę taryfowq
energii eleldrycznej

przyłqczonyc^,::::,:iłji:i.:r"",::x:::l";;:;##Ttr:;:ff:,

T;;:;:ł'ł3:;:l:7::rł;;::;:;;:,;,*-;;;;iI*;;:ł,.-::,IT1:łł,u
zń,łnlia
substancjiczynnychlubobrotuhurtowegoproduldamileczniczymilubobrotudetalicznego
rrrh pnedsiębiorców dla ot,hrony
biorqc pod twagę ,r:o*r*irł

produlaami lecmiczymi,

brzmienie:
Ań. 46 ust, 3 otrzymuje następujące
sposób
energii okreśti,w drodze rozpotzqdzenia,

,::::i:ł:;;,,:';::;;:,r:;

dla energii
Iłztałtowania i tra,lfulacji taryf

"t"ń,T*i ",*
ył;:ł:#1,',rr::"';;:;!;:;;ff"?;;";:;;:;;in"ń,łopu*nuni'PokrYciatnasadnionYch
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