
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Druk nr 817 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ŚRODOWISKA, 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 6 lutego 2015 r. nad ustawą  

o odnawialnych źródłach energii 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 5-8, 12, 14-16, 18, 20, 21, 

32, 34, 35, 37, 38, 40-48, 50-56, 58-73, 75-81, 85-90, 92-97, 99-106, 108-115, 117, 118, 

120-124, 126-131 i 134. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Gospodarki Narodowej 

 (-) Jerzy Chróścikowski  (-) Marek Ziółkowski 

 
 

Przewodnicząca Komisji 

Środowiska 

(-) Jadwiga Rotnicka 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 108 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w ust. 2 wyrazy „wymienionej w ust. 2” zastępuje się wyrazami 

„z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1643 oraz z 2015 poz. 151) zwanej dalej „ustawą 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych””; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  w art. 2 w pkt 13 w lit. a wyraz „służący” zastępuje się wyrazem 

„służących”; 

Poprawka  

sen. J. Michalskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

3)  w art. 2 w pkt 18 wyrazy „200 kW” zastępuje się wyrazami „350 kW” 

oraz wyrazy „600 kW” zastępuje się wyrazami „1050 kW”; 

 

Poprawka 

sen. K. Słonia 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4, 13, 19, 24 i 116 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 5, 7, 8, 14, 

18, 21, 23, 25-30, 75, 115, 122. 

 

4)  w art. 4: 

a) w ust. 1 wyrazy „który wytwarza energię elektryczną w celu jej 

zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię 

elektryczną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i 

wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej” zastępuje się wyrazami 

„może sprzedać wytwarzaną w mikroinstalacji i wprowadzoną do 

sieci dystrybucyjnej energię elektryczną”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „o swobodzie działalności gospodarczej” 

Poprawka 

sen. J. Zająca 
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dodaje się wyraz „, jeżeli:” oraz dodaje się pkt 1 i 2 w brzmieniu: 

„1) energia jest wytwarzana z: 

a) hydroenergii, energii wiatru na lądzie lub energii 

promieniowania słonecznego, w mikroinstalacji o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, 

lub 

b) biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z surowców 

pochodzących ze składowisk odpadów lub biogazu 

pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni 

ścieków, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

większej niż 3 kW i nie większej niż 10 kW, lub 

2) wytwórca wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na 

własne potrzeby, i sprzedaje niewykorzystaną energię 

elektryczną.”; 

 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5, 7, 8, 14, 18, 21, 75, 115 i 122 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 22, 23, 25-

30, 74. 

 

5)  w art. 5 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej, 

w tym o ogólnej mocy zainstalowanej elektrycznej w 

mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 10 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej 

o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej 

hydroenergię, energię wiatru na lądzie, energię promieniowania 

słonecznego, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz 

pozyskany z oczyszczalni ścieków – w terminie 7 dni od daty 

wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej 

mikroinstalacji.”; 

Poprawka  

senatorów: 

J. Michalskiego, 

S. Jurcewicza, 

R. Zaborowskiego, 

M. Ziółkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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6)  w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej  

z odnawialnego źródła energii rozumie się dzień, w którym energia 

elektryczna została wytworzona w mikroinstalacji i po raz pierwszy 

wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.”; 

Poprawka  

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 6 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej 

elektrycznej, w tym informację o ogólnej mocy zainstalowanej 

elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 10 kW, przyłączonych do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 

kV, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej 

hydroenergię, energię wiatru na lądzie, energię promieniowania 

słonecznego, biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk 

odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków.”; 

Poprawka  

senatorów: 

J. Michalskiego, 

S. Jurcewicza, 

R. Zaborowskiego, 

M. Ziółkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

8)  w art. 6 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Prezes URE, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego 

kwartału, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej URE 

kwartalną informację o ogólnej mocy zainstalowanej elektrycznej w 

mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 10 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o 

napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wykorzystujących do 

wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na 

lądzie, energię promieniowania słonecznego, biogaz rolniczy, biogaz 

pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni 

ścieków.”; 

Poprawka  

senatorów: 

J. Michalskiego, 

S. Jurcewicza, 

R. Zaborowskiego, 

M. Ziółkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

9)  w art. 10 w ust. 2 w pkt 2, w art. 26 w ust. 2 w pkt 2, w art. 45 w ust. 2 

w pkt 7, w art. 49 w ust. 2 w pkt 8, w art. 54 w pkt 2, w art. 71 w ust. 3, 

Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 
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w art. 75 w ust. 4 w pkt 4, w art. 79 w ust. 3 w pkt 5 i  dwukrotnie w pkt 

9, w art. 116 w ust. 5, w art. 138 w ust. 3, w art. 142 w ust. w pkt 4 oraz 

w art. 177 w pkt 5, w art. 9a w ust. 5 w pkt 2 i w pkt 8, w art. 9e
1
 

wyrazy „fałszywych zeznań” zastępuje się wyrazami „fałszywego 

oświadczenia”; 

10)  w art. 10 skreśla się ust. 4; Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

11)  w art. 11 skreśla się ust. 3; Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

12)  w nazwie rozdziału 3 wyrazy „odnawialnych źródeł energii, biogazu 

rolniczego, w instalacjach odnawialnego źródła energii, oraz 

wytwarzania” zastępuje się wyrazami „biogazu rolniczego lub 

biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub”;  

Poprawka  

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

w mikroinstalacji, będący osobą fizyczną wpisaną do ewidencji 

producentów, o których mowa w przepisach o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, który wytwarza energię elektryczną z 

biogazu rolniczego może sprzedać: 

1) energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego w 

mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci; 

2) niewykorzystany na własne potrzeby biogaz rolniczy wytworzony 

w mikroinstalacji o rocznej wydajności nie większej niż 160 tys. 

m3 i wprowadzony do sieci. 

2. Wytwarzanie i sprzedaż: 

1) energii elektrycznej z biogazu rolniczego, jeżeli:  

a) łączna moc zainstalowana elektryczna w mikroinstalacji jest 

Poprawka 

sen. J. Zająca 
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większa niż 3 kW i nie większa niż 10 kW, lub 

b) wytwórca wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na 

własne potrzeby, i sprzedaje niewykorzystaną energię 

elektryczną, 

2) biogazu rolniczego 

– o których mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w 

rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”; 

14)  w art. 20 w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej, w tym 

informacje o ogólnej mocy zainstalowanej elektrycznej w 

mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 10 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej 

o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, 

wykorzystujących biogaz rolniczy do wytwarzania energii 

elektrycznej – w terminie 7 dni od daty wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej w tej mikroinstalacji.”; 

Poprawka  

senatorów: 

J. Michalskiego, 

S. Jurcewicza, 

R. Zaborowskiego, 

M. Ziółkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w art. 25 w pkt 4 w lit. d po wyrazie „sprzedanej” dodaje się wyrazy „, 

w tym ilości energii elektrycznej sprzedanej”; 

Poprawka  

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 16, 71 i 72 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 17. 

 

16)  w art. 39 dodaje się ust. 8–10 w brzmieniu: 

„8. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

w instalacji odnawialnego źródła energii, którego oferta wygrała aukcję, 

składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające, że otrzymane 

wsparcie nie przekracza łącznej wartości pomocy publicznej, o której 

mowa w ust. 1, wraz z obliczeniem sporządzonym  zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie ust. 7 w terminie 90 dni od 

Poprawka  

sen. J. Michalskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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zakończenia okresu każdych pełnych trzech lat, w którym 

przysługiwało wsparcie, oraz od zakończenia okresu wsparcia. 

9. W przypadku, gdy: 

1) wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

instalacji odnawialnego źródła energii, którego oferta wygrała 

aukcję, nie złoży oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 

8, albo 

2) ze złożonego oświadczenia albo z wyników kontroli 

przeprowadzonej na podstawie art. 84 wynika, że łączna wartość 

pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła 

energii przekroczyła wartość, o której mowa w ust. 1, z 

uwzględnieniem ust. 2 

–  Prezes URE wydaje decyzję o zakazie uczestnictwa przez danego 

wytwórcę w systemie wsparcia określonym niniejszą ustawą w 

stosunku do energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii 

wytworzonej w tej instalacji odnawialnego źródła energii; o wydanej 

decyzji Prezes URE niezwłocznie informuje podmiot, o którym mowa 

w art. 40 ust. 1, albo Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. 

10. Decyzja, o której mowa w ust. 9, podlega natychmiastowemu 

wykonaniu.”; 

17)  w art. 39 dodaje się ust. 8–10 w brzmieniu: 

„8. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

w instalacji odnawialnego źródła energii, którego oferta wygrała aukcję, 

składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające, że otrzymane 

wsparcie nie przekracza łącznej wartości pomocy publicznej, o której 

mowa w ust. 1, wraz z obliczeniem sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie ust. 7: 

1) w równych okresach trzyletnich – w przypadkach gdy wsparcie 

przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej przez danego 

wytwórcę przez okres 3 lat lub przez wielokrotność tej liczby, nie 

Poprawka  

KGN, 

KOŚ 
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dłużej niż przez 15 lat, 

2) za cały okres, w jakim przysługuje wsparcie – w przypadkach gdy 

wsparcie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej przez 

danego wytwórcę przez okres krótszy niż 3 lata 

– w terminie 90 dni od dnia zakończenia każdego okresu.  

9. W przypadku, gdy: 

1) wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

instalacji odnawialnego źródła energii, którego oferta wygrała 

aukcję, nie złoży oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 

8, albo 

2) ze złożonego oświadczenia albo z wyników kontroli 

przeprowadzonej na podstawie art. 84 wynika, że łączna wartość 

pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła 

energii przekroczyła wartość, o której mowa w ust. 1, z 

uwzględnieniem ust. 2 

–  Prezes URE wydaje decyzję o zakazie uczestnictwa przez danego 

wytwórcę w systemie wsparcia określonym niniejszą ustawą w 

stosunku do energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii 

wytworzonej w tej instalacji odnawialnego źródła energii; o wydanej 

decyzji Prezes URE niezwłocznie informuje podmiot, o którym mowa 

w art. 40 ust. 1, albo Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. 

10. Decyzja, o której mowa w ust. 9, podlega natychmiastowemu 

wykonaniu.”; 

18)  dodaje się art. 39a w brzmieniu: 

„Art. 39a. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii w mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8a, który 

korzysta z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41 ust. 1, nie może 

korzystać z pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na budowę lub 

przebudowę mikroinstalacji, bez względu na formę jej udzielenia, przez 

cały okres wsparcia określony w at. 41 ust. 4. 

Poprawka  

senatorów: 

J. Michalskiego, 

S. Jurcewicza, 

R. Zaborowskiego, 

M. Ziółkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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2. Przed dniem rozpoczęcia okresu wsparcia określonego w art. 41 

ust. 4, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8a składa sprzedawcy 

zobowiązanemu oświadczenie potwierdzające, że nie korzysta i nie 

będzie korzystał z pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na budowę lub 

przebudowę tej mikroinstalacji. 

3. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 

2, lub stwierdzenia niezgodności złożonego oświadczenia ze stanem 

faktycznym, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej przez tego 

wytwórcę w mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8a, stosuje się 

cenę zakupu energii określoną w art. 41 ust. 8.”; 

19)  w art. 40 w ust. 1, 4, 7 i 8, w art. 70 w ust. 1 oraz w art. 160 w pkt 2 

wyrazy „art. 41 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 41 ust. 1 i 10”; 

Poprawka 

sen. J. Zająca 

20)  art. 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Decyzje, o których mowa w ust. 3, podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu.”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

21)  w art. 41: 

a) dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: 

„8a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, w terminie do 30 września danego roku ceny zakupu 

energii elektrycznej, o której mowa ust. 1 pkt 1, 2 lit. b i pkt 3, 

wytworzonej w mikroinstalacji, w której energia elektryczna została 

wytworzona po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4, o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, 

przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 

nie wyższym niż 1 kV, wykorzystującej do wytwarzania energii 

elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie, energię 

promieniowania słonecznego, biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze 

składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, na 

Poprawka  

senatorów: 

J. Michalskiego, 

S. Jurcewicza, 

R. Zaborowskiego, 

M. Ziółkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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następny rok kalendarzowy mając na względzie, że cena zakupu energii 

elektrycznej wynosi 210 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej 

w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa art. 23 ust. 2 pkt 18 

lit. b ustawy – Prawo energetyczne, przy czym cena zakupu energii 

elektrycznej nie może przekroczyć łącznych uśrednionych kosztów 

wytworzenia energii elektrycznej w  danych rodzajach mikroinstalacji, 

obliczonych w sposób uwzględniający maksymalną stopę zwrotu 

wynikającą z przepisów Unii Europejskiej o pomocy publicznej dla 

mikroinstalacji. 

8b. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii 

elektrycznej, o której mowa w ust. 8a, po cenie ustalonej na dzień 

powstania obowiązku zakupu.”, 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa w ust. 8 i 

8a, nie zawierają opłaty za bilansowanie handlowe.”, 

c) dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu: 

„9a. W przypadku gdy  ogólna moc zainstalowana elektryczna w 

mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 10 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o 

napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wykorzystujących do 

wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na 

lądzie, energię promieniowania słonecznego, biogaz rolniczy, biogaz 

pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni 

ścieków przekroczy 800 MW, ceny zakupu energii elektrycznej 

określonej w ust. 8a nie stosuje się do mikroinstalacji, w której po raz 

pierwszy wytworzono energię elektryczną i wprowadzono do sieci 

dystrybucyjnej po dniu zakończeniu kwartału, w którym nastąpiło to 

przekroczenie. Prezes URE podaje niezwłocznie informację o 

przekroczeniu mocy zainstalowanej elektrycznej w Biuletynie 

Informacji Publicznej URE. 

9b. W przypadku, o którym mowa w ust. 9a, zakup energii 

elektrycznej odbywa się po cenie określonej w ust. 8.”, 

d) skreśla się ust. 10–13, 15–18 i 20; 
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22)  w art. 41 w ust. 9 skreśla się wyrazy „pkt 1 i 2”; Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 23 wyklucza głosowanie poprawki nr 25-30. 

 

23)  w art. 41 skreśla się ust. 10–13, 15–18 i 20; Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

24)  w art. 41: 

a) ust. 10–15 otrzymują brzmienie: 

„10. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu 

oferowanej energii elektrycznej od wytwórcy, o którym mowa w art. 4 

ust. 1 i art. 19 ust. 1, wytworzonej w mikroinstalacji wykorzystującej: 

1) hydroenergię, energię wiatru na lądzie albo energię 

promieniowania słonecznego, o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 3 kW, 

2) hydroenergię, energię wiatru na lądzie, energię promieniowania 

słonecznego biogaz rolniczy,  biogaz pozyskany z surowców 

pochodzących ze składowisk odpadów albo biogaz pozyskany z 

surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków, o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 3 kW i nie większej niż 

10 kW, 

– w której energia została wytworzona po raz pierwszy po dniu wejścia 

w życie rozdziału 4, po cenie określonej w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 12. 

11. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii 

elektrycznej wytworzonej w  mikroinstalacji, o którym mowa w ust. 10, 

od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej przez okres 

kolejnych 15 lat po cenie obowiązującej w dniu wytworzenia po raz 

pierwszy energii. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki określi nie później niż 

Poprawka 

sen. J. Zająca 
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miesiąc przed końcem półrocza, w drodze rozporządzenia, ceny zakupu 

energii elektrycznej, o której mowa w ust. 10, na następne półrocze, 

biorąc pod uwagę koszty wytworzenia energii elektrycznej z 

poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, zmianę 

warunków techniczno-ekonomicznych, informacje zawarte w krajowym 

planie działania oraz konieczność większego wsparcia energii 

elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 3 kW. 

13. Wsparcia nie udziela się mikroinstalacjom, o których mowa w 

ust. 10 pkt 1,  w których energia elektryczna została wytworzona po raz 

pierwszy po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o 

przekroczeniu 300 MW łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej przez 

takie mikroinstalacje przyłączone do krajowego systemu 

elektroenergetycznego. 

14. Wsparcia nie udziela się mikroinstalacjom, o których mowa w 

ust. 10 pkt 2,  w których energia elektryczna została wytworzona po raz 

pierwszy po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o 

przekroczeniu 500 MW łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej przez 

takie mikroinstalacje przyłączone do krajowego systemu 

elektroenergetycznego. 

15. Prezes URE ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", informacje, o 

których mowa w ust. 13 i 14, w terminie 90 dni od dnia zakończenia 

kwartału, w którym  przekroczenie nastąpiło.”, 

b) skreśla się ust. 16–20; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 25 i 29 należy głosować łącznie. 

 

25)  w art. 41 w ust. 12 po wyrazach „300MW” dodaje się wyrazy „w skali 

kraju”; 

Poprawka 

sen. K. Słonia 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 26 i 30 należy głosować łącznie. 

 

26)  w art. 41 w ust. 12 wyrazy „lub do zmiany ich wysokości 

rozporządzeniem” zastępuje się wyrazami „. Zmiany ich wysokości 

następują rozporządzeniem ministra”; 

Poprawka 

sen. K. Słonia 

27)  w art. 41 w ust. 15 i w ust. 17 wyrazy „10 kW” zastępuje się wyrazami 

„30 kW”;  

Poprawka 

sen. K. Słonia 

28)  w art. 41 w ust. 17 wyrazy „500 MW” zastępuje się wyrazami „2000 

MW”; 

Poprawka 

sen. K. Słonia 

29)  w art. 41 w ust. 17 po wyrazach „500 MW” dodaje się wyrazy „w skali 

kraju”; 

Poprawka 

sen. K. Słonia 

30)  w art. 41 w ust. 17 wyrazy „lub do zmiany ich wysokości 

rozporządzeniem” zastępuje się wyrazami „. Zmiany ich wysokości 

następują rozporządzeniem ministra”; 

Poprawka 

sen. K. Słonia 

 Uwaga: 

Poprawki nr 31, 33  i 82 należy głosować łącznie. 

 

31)  w art. 44 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Świadectwo pochodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie 

przysługuje dla tej części energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii, do wytworzenia której wykorzystano:”;  

Poprawka sen.  

P. Gruszczyńskiego 
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Uwaga: 

Poprawki nr 32  i 34 należy głosować łącznie.  

32)  w art. 44 w ust. 3 w pkt 2 i 3, w art. 45 w ust. 2 w pkt 7 w treści 

oświadczenia w pkt 1 w lit. b i c, w art. 71 w ust. 3 w treści 

oświadczenia w pkt 1 w lit. b i c, w art. 73 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b i c, 

w art. 75 w ust. 4 w pkt 4 w treści oświadczenia w pkt 1 w lit. b i c oraz 

w art. 79 w ust. 3 w pkt 9 w treści oświadczenia w pkt 1 w lit. b i c 

wyrazy „w przypadku” zastępuje się wyrazami „– w przypadku”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

33)  w art. 44 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „w celu zwiększenia jej wartości 

opałowej lub zawierającą substancje niewystępujące naturalnie w 

danym rodzaju biomasy” zastępuje się wyrazami „o parametrach 

niezgodnych z przepisami wydanymi na podstawie art. 119 ustawy”; 

Poprawka sen.  

P. Gruszczyńskiego 

 

34)  w art. 44 w ust. 3 w pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „, w 

przypadku” zastępuje się wyrazami „– w przypadku”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 35 wyklucza głosowanie poprawki nr 36 . 

 

35)  w art. 44 w ust. 3 w pkt 6 w lit. b, w art. 45 w ust. 2 w pkt 7 w treści 

oświadczenia w pkt 3, w art. 71 w ust. 3 w treści oświadczenia w pkt 1 

w lit. g, w art. 73 w ust. 2 w pkt 1 w lit. g, w art. 75 w ust. 4 w pkt 4 w 

treści oświadczenia w pkt 1 w lit. g, w art. 79 w ust. 3 w pkt 9 w treści 

oświadczenia w pkt 1 w lit. g oraz w art. 177 w pkt 8, w art. 9e
1
 w treści 

oświadczenia w pkt 4, wyrazy „art. 28b–28bd” zastępuje się wyrazami 

„art. 28b–28bc”; 

Poprawka  

sen. J. Michalski 

poparta przez 

połączone komisje 

36)  w art. 44 w ust. 3 w pkt 6 w lit. b, w art. 45 w ust. 2 w pkt 7 w treści 

oświadczenia w pkt 3, w art. 71 w ust. 3 w treści oświadczenia w pkt 1 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 
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w lit. g, w art. 73 w ust. 2 w pkt 1 w lit. g, w art. 75 w ust. 4 w pkt 4 w 

treści oświadczenia w pkt 1 w lit. g oraz w art. 79 w ust. 3 w pkt 9 w 

treści oświadczenia w pkt 1 w lit. g wyrazy „art. 28b–28bd” zastępuje 

się wyrazami „art. 28b–28bc”; 

37)  w art. 44 w ust. 3 w pkt 7 oraz w art. 73 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się 

wyrazy „ustawy wymienionej w pkt 2”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

38)  w art. 44 w ust. 4 wyrazy „dołącza się” zastępuje się wyrazami 

„świadectwo pochodzenia przysługuje, jeżeli do wniosku o wydanie 

świadectwa pochodzenia wytwórca dołączy”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 39 i 49 należy głosować łącznie. 

 

39)  w art. 44 w ust. 5 po wyrazie „przysługuje” dodaje się wyrazy „za 

energię wytworzoną”; 

Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

40)  w art. 44 w ust. 9 i 11 wyrazy „ust. 7” zastępuje się wyrazami „ust. 8”; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 41 i 121 należy głosować łącznie. 

 

41)  w art. 44 skreśla się ust. 10; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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42)  w art. 45 w ust. 2 pkt 1 oraz w art. 75 w ust. 4 pkt 1 otrzymują 

brzmienie: 

„1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres 

siedziby wytwórcy;”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 43, 47 i 77 należy głosować łącznie. 

 

43)  w art. 45 w ust. 2 w pkt 6 po wyrazie „pochodzenia” dodaje się wyrazy 

„, z uwzględnieniem art. 46 ust. 2b i 2d”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

44)  w art. 45 w ust. 2 w pkt 7 w treści oświadczenia w pkt 3 po wyrazach 

„w pkt 2” dodaje się przecinek; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

45)  w art. 45 w ust. 4 oraz w art. 49 w ust. 3 wyraz „operatorowi” zastępuje 

się wyrazami „za pośrednictwem operatora”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

46)  w art. 45 w ust. 7 wyrazy „ust. 5” zastępuje się wyrazami „ust. 6”; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

47)  w art. 46 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2f w brzmieniu: 

„2a. Podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, publikuje  

średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny 

energii elektrycznej z prowadzonego przez siebie rynku, na którym 

zawierane są transakcje sesyjne giełdowe z dostawą energii elektrycznej 

w dniu następnym i dwa dni po dniu zawarcia transakcji giełdowych 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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sesyjnych – dla każdej godziny dostawy energii elektrycznej. Średnie 

ważone, o których mowa w zdaniu pierwszym, publikowane są na 

stronie internetowej podmiotu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1. 

2b. Świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w 

godzinach dostawy, o  których mowa w ust. 2a, dla których średnie 

ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii 

elektrycznej z rynku, o którym mowa w ust. 2a, były niższe niż 0 

złotych za 1 MWh. 

2c. Przepis ust. 2b stosuje się, jeżeli ceny, o których mowa w ust. 

2a, były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć 

kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej, o których mowa w ust. 

2a.  

2d. Świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, 

która jest opomiarowana w sposób uniemożliwiający ustalenie ilości 

wytworzonej energii elektrycznej w przedziałach godzinowych. 

2e.  Przepis ust. 2d stosuje się, jeżeli ceny, o których mowa w 

ust. 2a, były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć 

kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej, o których mowa w ust. 

2a. 

2f. Przepisów ust. 2d i 2e nie stosuje się  do energii elektrycznej 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która nie spełnia 

wymagań technicznych określonych w ust. 2d. Dla określenia ilości 

wytworzonej energii elektrycznej przyjmuje się ilość energii 

elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej instalacji w 

godzinach, o których mowa w ust. 2b, przy założeniu, że instalacja ta 

pracowała w tym czasie z mocą zainstalowaną elektryczną.”; 

48)  w art. 47 w ust. 2 wyrazy „wyłącznie w sposób określony” zastępuje się 

wyrazem „określonego”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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49)  w art. 48 w ust. 3 po wyrazie „przysługuje” dodaje się wyrazy „za 

biogaz wytworzony”; 

Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

50)  w art. 48 w ust. 5 po wyrazie „operatora” dodaje się wyraz „systemu”;   Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

51)  w art. 49 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres 

siedziby wytwórcy biogazu rolniczego;”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

52)  w art. 50 w ust. 2 po wyrazach „dystrybucyjnego gazowego” dodaje się 

wyraz „kompletnego”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

53)  w art. 51 w ust. 2 skreśla się zdanie pierwsze; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

54)  w art. 54 w pkt 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. poz…)”; Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

poparta przez 

połączone komisje 

55)  w art. 54 w pkt 2 oraz w art. 177 w pkt 5, w art. 9a w ust. 5 w pkt 2 

wyraz „. Klauzula” zastępuje się wyrazem „; klauzula”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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56)  w art. 65 w ust. 2 wyrazy „W przypadku podmiotu, o którym mowa 

w art. 52 ust. 2, do” zastępuje się wyrazem „Do”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

57)  w art. 71 w ust. 2 skreśla się pkt 3; Poprawka 

sen. M. Gila 

58)  w art. 73 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c wyrazy „paliwa powstałe” zastępuje 

się wyrazami „paliw powstałych”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

59)  w art. 73 skreśla się ust. 8; Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

60)  w art. 77 w ust. 1 oraz w art. 78 w ust. 1 wyrazy „w terminie nie 

krótszym” zastępuje się wyrazami „nie później”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

61)  w art. 77 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „odpowiadającej 

wysokością średniej ważonej cen netto ważonej wolumenem transakcji 

praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia obliczonej 

ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych i pozasesyjnych, 

w których towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające ze 

świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii maksymalnie za 

okres od dnia 1 marca 2009 r. włącznie, zawartych na giełdzie 

towarowej, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, w latach 2011–2013 

wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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62)  w art. 77 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„wyniki przedstawionych analiz ekonomicznych przez jednostki 

doradcze lub naukowo-badawcze dotyczące średnich kosztów 

wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

obejmujące”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

63)  w art. 79 w ust. 1 wyraz „oferty” zastępuje się wyrazem „ofertę”; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

64)  w art. 79 w ust. 3 w pkt 9 w treści oświadczenia w pkt 2 skreśla się 

wyrazy „klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań;”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

65)  w art. 80 w ust. 6: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „pojęcia” zastępuje się 

wyrazem „symbole”, 

b) w wyjaśnieniu symbolu „Cruzup” wyrazy „cena referencyjna 

obowiązująca w aukcji uzupełniającej, wyrażona” zastępuje się 

wyrazami „cenę referencyjną obowiązującą w aukcji uzupełniającej, 

wyrażoną”, 

c) w wyjaśnieniu symbolu „n” wyraz „liczba” zastępuje się wyrazem 

„liczbę”, 

d) w wyjaśnieniu symbolu „Ci” wyraz „cena” zastępuje się wyrazem 

„cenę”, wyraz „zaoferowana” zastępuje się wyrazem „zaoferowaną” 

oraz wyraz „wyrażona” zastępuje się wyrazem „wyrażoną”, 

e) w wyjaśnieniu symbolu „Iei” wyrazy „wyrażona w MWh 

zaoferowana” zastępuje się wyrazami „wyrażoną w MWh 

zaoferowaną”, 

f) w wyjaśnieniu symbolu „Ie” wyrazy „łączna ilość energii 

elektrycznej wyrażona w MWh zaoferowana” zastępuje się 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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wyrazami „łączną ilość energii elektrycznej wyrażoną w MWh 

zaoferowaną”; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 66  i 67 należy głosować łącznie. 

 

66)  w art. 80 w ust. 7 wyrazy „art. 71, art. 73 ust. 2, art. 74, art. 78, art. 79 i 

art. 80 ust. 1, 2 i 9” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 2 i 9, art. 71, art. 73 

ust. 2, art. 74, art. 78 i art. 79”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

67)  w art. 80 w ust. 9 w pkt 2 skreśla się wyrazy „art. 80”; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

68)  w art. 81 w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i który złożył Prezesowi 

URE pisemną rezygnację z udziału w następnej aukcji”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

69)  w art. 82 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 

kW, o którym mowa w art. 72 pkt 1 oraz w art. 72 pkt 2, w terminie 

odpowiednio miesiąca oraz 6 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, 

zawiera z właściwym sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży, 

która zawiera w szczególności:”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

70)  w art. 83 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„nie mniejszej niż 85% ilości”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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71)  w art. 83 ust. 2: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „następuje:” zastępuje się 

wyrazami "następuje po zakończeniu okresu każdych pełnych trzech 

lat, w którym przysługiwało wsparcie, oraz po zakończenia okresu 

wsparcia.”, 

b) skreśla się pkt 1 i 2; 

Poprawka sen. 

J. Michalskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

72)  w art. 84 po wyrazach „mowa w” dodaje się wyrazy „art. 39 ust. 8,”; Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

73)  w art. 88 skreśla się zdanie drugie; Poprawka 

KRRW 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

74)  w art. 92 w ust. 1 skreśla się wyraz „wyłącznie”; Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

75)  w art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii 

elektrycznej wytworzonej w: 

1) mikroinstalacji od wytwórcy tej energii, po cenie określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 8a, nie dłużej niż 

do dnia 31 grudnia 2035 roku, lub 

2) instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, od wytwórcy 

tej energii, który wygrał aukcję, po cenie ustalonej w aukcji 

rozstrzygniętej nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 

2021 r., oraz wyłącznie w ilości określonej przez danego 

wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa w 

art. 79.”; 

Poprawka  

senatorów: 

J. Michalskiego, 

S. Jurcewicza, 

R. Zaborowskiego, 

M. Ziółkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 



– 22 – 

76)  w art. 93 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „ceny energii elektrycznej” 

dodaje się wyrazy „zaproponowanej w ofercie”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

77)  w art. 93: 

a) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie „sprawozdaniu” dodaje się wyrazy 

„, z uwzględnieniem ust. 2b i 2d”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2f w brzmieniu: 

„2a. Podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, publikuje  

średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny 

energii elektrycznej z prowadzonego przez siebie rynku, na którym 

zawierane są transakcje sesyjne giełdowe z dostawą energii elektrycznej 

w dniu następnym i dwa dni po dniu zawarcia transakcji giełdowych 

sesyjnych – dla każdej godziny dostawy energii elektrycznej. Średnie 

ważone, o których mowa w zdaniu pierwszym, publikowane są na 

stronie internetowej podmiotu, o którym mowa w  art. 64 ust. 1 pkt 1. 

2b. Od ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 

odejmuje się ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii w godzinach dostawy, o których mowa w 

ust. 2a, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych 

giełdowych ceny energii elektrycznej z rynku, o którym mowa w ust. 

2a, były niższe niż 0 złotych za 1 MWh. 

2c. Przepis ust. 2b stosuje się, jeżeli ceny, o których mowa w ust. 

2a, były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć 

kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej, o których mowa w ust. 

2a .  

2d. Od ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 

odejmuje się ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii, która jest opomiarowana w sposób 

uniemożliwiający ustalenie ilości wytworzonej energii elektrycznej w 

przedziałach godzinowych. 

2e.  Przepis ust. 2d stosuje się, jeżeli ceny, o których mowa w 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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ust. 2a, były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć 

kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej, o których mowa w ust. 

2a. 

2f. Przepisów ust. 2d i 2e nie stosuje się  do energii elektrycznej 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która nie spełnia 

wymagań technicznych określonych w ust. 2d. Dla określenia ilości 

wytworzonej energii elektrycznej przyjmuje się ilość energii 

elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej instalacji w 

godzinach, o których mowa w ust. 2b, przy założeniu, że instalacja ta 

pracowała w tym czasie z mocą zainstalowaną elektryczną.”; 

78)  w art. 93 w ust. 6 wyrazy „dodatnie saldo, o którym mowa w ust. 1 pkt 

4 albo ust. 2 pkt 3,” zastępuje się wyrazami „saldo, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, jest dodatnie i”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

79)  w art. 95 w ust. 4 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w art. 100 

ust. 3”; 

Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

poparta przez 

połączone komisje 

80)  w art. 97 w ust. 1–3 skreśla się wyrazy „, o której mowa w art. 98 

ust. 1,”; 

Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

poparta przez 

połączone komisje 

81)  w art. 106 wyrazy „miasto stołeczne Warszawa” zastępuje się wyrazem 

„Bytom”; 

Poprawka 

sen. A. Misiołka 

poparta przez 

połączone komisje 

82)  w art. 119 po wyrazach „określi, w drodze rozporządzenia,” dodaje się 

wyrazy „listę i procentową zawartość zanieczyszczeń, które nie mogą 

znajdować się w biomasie wykorzystanej w instalacji odnawialnego 

źródła energii  wytwarzającej energię elektryczną objętą systemem 

wsparcia oraz”; 

Poprawka sen.  

P. Gruszczyńskiego 
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83)  w art. 122 skreśla się ust. 1; Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

84)  w art. 125: 

a) skreśla się ust. 1 i 2, 

b) w ust. 3 po wyrazie „Zażalenie” dodaje się wyrazy „na odmowę 

wydania gwarancji pochodzenia lub odmowę uznania gwarancji 

pochodzenia”; 

Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

85)  użyte w art. 127 w ust. 1, w art. 191, w art. 192, w art. 193, w art. 194, 

w art. 195 w ust. 1 i 2, w art. 196 w ust. 1, w art. 206, w art. 207, w art. 

208, w art. 209, w art. 211 oraz w art. 216 w ust. 1 i 2, w różnym 

przypadku, wyrazy „Prezes Urzędu Regulacji Energetyki” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes URE”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

86)  w art. 130 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „art. 

45 ust. 1” dodaje się wyrazy „albo art. 72”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

87)  w art. 131 w ust. 2 i 5 wyrazy „Prezes Zarządu” zastępuje się wyrazem 

„Zarząd”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

88)  w art. 131 w ust. 4 po wyrazach „14 dni od” dodaje się wyraz „dnia”; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

89)  w art. 131 w ust. 4 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „25 dni” 

oraz wyrazy „miesiąca kalendarzowego” zastępuje się wyrazem 

„kwartału”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 90 i 95  należy głosować łącznie. 

 

90)  w art. 138 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) podpis wnioskodawcy.”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

91)  skreśla się art. 140; Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

92)  w art. 141 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „istnieją dowody potwierdzające, że 

mikroinstalacja, mała instalacja lub instalacja odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW 

jest zainstalowana” zastępuje się wyrazami „mikroinstalacja, mała 

instalacja lub instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW została zainstalowana 

przez instalatora”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 93, 94, 96 i 97 należy głosować łącznie. 

 

93)  po art. 141 dodaje się art. 141a w brzmieniu: 

„Art. 141a. Prezes UDT przedłuża ważność certyfikatu na okres 

kolejnych 5 lat jeżeli instalator: 

1) spełniania warunki, o których mowa w art. 136 ust. 3 lub 4; 

2) ukończył, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu 

ważności certyfikatu, szkolenie przypominające; 

3) zainstalował, poddał modernizacji lub utrzymuje w należytym 

stanie technicznym co najmniej pięć mikroinstalacji, małych 

instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW.”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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94)  w art. 142: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu składa się do 

Prezesa UDT w terminie 30 dni przed dniem upływu ważności 

certyfikatu.”, 

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

„2a. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu instalatora i nie ma 

możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, 

wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

2b. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom określonym 

w ust. 2, Prezes UDT wzywa instalatora do usunięcia braków w 

terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania.”, 

c) skreśla się ust. 3 i 4; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

95)  w art. 146 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) podpis wnioskodawcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji 

wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej 

funkcji.”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

96)  po art. 146 dodaje się art. 146a w brzmieniu: 

„Art. 146a. 1. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu 

organizatora szkolenia i nie ma możności ustalenia tego adresu na 

podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania. 

2. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym 

w art. 146, Prezes UDT wzywa organizatora szkolenia do usunięcia 

braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.”; 

 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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97)  w art. 147 skreśla się ust. 2 i 3; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

98)  w art. 168: 

a) w ust. 4: 

– w pkt 1 wyrazy „i 17” zastępuje się wyrazami „, 17, 20, 21 i 24”, 

– w pkt 2 wyrazy „i 19” zastępuje się wyrazami „, 19, 22 i 23”, 

b) skreśla się ust. 7; 

Poprawka senatorów: 

G. Wojciechowskiego, 

Z. Pupy 

99)  w art. 150 w części wspólnej wyliczenia wyrazy „bezstronny 

i niezależny przebieg” zastępuje się wyrazami „zapewnienie 

bezstronnego i niezależnego przebiegu”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

100)  w art. 158 wyraz „Prezesa” zastępuje się wyrazem „Prezes”; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

101)  w art. 161 w ust. 3: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub sprzedaną”, 

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub zakupioną”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

102)  w art. 166 w pkt 15 wyrazy „większej lub równej” zastępuje się 

wyrazami „co najmniej”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

103)  w art. 170 przed wyrazami „Prezes URE” dodaje się wyrazy „W 

przypadku nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne kary pieniężnej, 

określonej w art. 166 pkt 1–19,”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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104)  w art. 172 w ust. 2 wyrazy „, a podmiot” zastępuje się wyrazami „lub 

podmiot”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

105)  w art. 177 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) w art. 9e: 

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w 

instalacji odnawialnego źródła energii jest świadectwo 

pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem 

pochodzenia”. 

1a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje 

świadectwa pochodzenia, o których mowa w ust. 1, oraz 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w 

art. 9l ust. 1, dla energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacji odnawialnego źródła energii spełniającej 

jednocześnie warunki wysokosprawnej kogeneracji.”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego 

zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej 

w instalacji odnawialnego źródła energii; 

2) określenie lokalizacji, rodzaju i mocy instalacji 

odnawialnego źródła energii, w którym energia 

elektryczna została wytworzona; 

3) dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej 

świadectwem pochodzenia i wytworzonej w 

określonej instalacji odnawialnego źródła energii;”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) kwalifikację instalacji odnawialnego źródła energii 

do instalacji, o której mowa w art.  185a ust. 19 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Świadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, 

złożony za pośrednictwem operatora systemu 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania 

znajduje się instalacja odnawialnego źródła energii określona 

we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Do wydawania świadectw pochodzenia stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń.”, 

d) w ust. 4 pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego 

zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

instalacji odnawialnego źródła energii; 

2) określenie lokalizacji, rodzaju i mocy instalacji 

odnawialnego źródła energii, w którym energia 

elektryczna została wytworzona; 

3) dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej 

w określonej instalacji odnawialnego źródła energii;”, 

e) ust. 4b i 5 otrzymują brzmienie: 

„4b. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 

przedkłada operatorowi systemu elektroenergetycznego, w 

terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia 

danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem. 

5. Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, 

wraz z potwierdzeniem danych dotyczących ilości energii 
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elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła 

energii, określonych na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych. Urządzenia pomiarowo-

rozliczeniowe zapewnia wytwarzający tę energię.”, 

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest obowiązany 

na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, odbiorcy 

końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu 

maklerskiego, o których mowa w art. 185a ust. 2 ustawy z 

dnia ... o odnawialnych źródłach energii, lub innego 

podmiotu, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające 

ze świadectwa pochodzenia, wydać dokument stwierdzający 

prawa majątkowe wynikające z tych świadectw przysługujące 

wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość energii 

elektrycznej.”, 

g) ust. 13–14 otrzymują brzmienie: 

„13. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek 

przedsiębiorstwa energetycznego, odbiorcy końcowego oraz 

towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o 

których mowa w art. 185a ust. 2 ustawy z dnia … o 

odnawialnych źródłach energii, którym przysługują prawa 

majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia umarza, w 

drodze decyzji, te świadectwa w całości lub części. 

13a. Towarowy dom maklerski lub dom maklerski 

wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 185a ust. 1 

ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii, w 

odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie 

odbiorców końcowych, może złożyć wniosek do Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki o umorzenie świadectw 

pochodzenia należących do innego podmiotu, któremu 

przysługują wynikające z tych świadectw prawa majątkowe, 

o ile dołączy pisemną zgodę tego podmiotu na zaliczenie tych 

świadectw do wypełnienia obowiązku przez towarowy dom 
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maklerski lub dom maklerski. 

14. Świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 30 

czerwca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy 

rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 185a 

ust. 1 ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii w 

poprzednim roku kalendarzowym.”, 

h) ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy 

oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których 

mowa w art. 185a ust. 2 ustawy z dnia … o odnawialnych 

źródłach energii, wraz z wnioskiem o umorzenie świadectw 

pochodzenia jest obowiązany złożyć do Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki dokument, o którym mowa w ust. 11.”, 

i) ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„18. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacjach 

odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej 

nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z: 

1) opłat, o których mowa w ust. 12; 

2) opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia; 

3) opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł 

energii, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1; 

4) opłaty skarbowej za czynności urzędowe związane z 

prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 23 

ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii.”;”; 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 106 wyklucza głosowanie poprawki nr 107. 

 

106)  w art. 177 w pkt 8, w art. 9e
1
 w treści oświadczenia: 

a) w pkt 1 w lit. c po wyrazach „art. 9a ust. 9” dodaje się wyrazy 

Poprawka  

sen. J. Michalskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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„ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne”, 

b) w pkt 5 wyrazy „, dostarczonej do procesu spalania, na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 9” 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, dostarczonej do procesu spalania, na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 9 tej 

ustawy”; 

107)  w art. 177 w pkt 8, w art. 9e
1
 w treści oświadczenia: 

a) w pkt 1 w lit. c po wyrazach „art. 9a ust. 9” dodaje się wyrazy „, o 

których mowa w art. 202 ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach 

energii”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw 

energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji 

rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty 

oraz ziaren zbóż innych niż zboża pełnowartościowe, a 

także części pozostałych odpadów, które ulegają 

biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości z 

produkcji leśnej, w łącznej oraz z przemysłu 

przetwarzającego jej produkty, w łącznej masie biomasy 

w ilości określonej we wniosku, o których mowa w art. 

9e ust. 3, dostarczonej do procesu spalania, na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

9a ust. 9, o których mowa w art. 202 ustawy z dnia … o 

odnawialnych źródłach energii.”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

108)  w art. 177: 

a) w pkt 8, w art. 9e
1
 w treści oświadczenia w pkt 4 po wyrazie 

„ustawy” dodaje się wyrazy „z dnia 25 sierpnia 2006 r.”, 

b) w pkt 9 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie: 

Poprawka  

sen. J. Michalskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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„1a) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy 

dołowych robotach górniczych w czynnych, 

likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla 

kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania 

biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1643 oraz z 2015 poz. 

151) zwanej dalej „ustawą o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych;”,”; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 109, 111, 113 i 114 należy głosować łącznie. 

 

109)  w art. 177 w pkt 20 w lit. a, w lit. e wyrazy „ust. 13” zastępuje się 

wyrazami „ust. 10”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

110)  w art. 177 w pkt 20 w lit. c, pkt 18a otrzymuje brzmienie: 

„18a)  zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących 

przedsiębiorstw energetycznych, w tym obliczanie 

i ogłaszanie, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia 

każdego kwartału, średnich cen sprzedaży energii 

elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim 

kwartale, oraz ogłaszanie sposobu ich obliczania;”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

111)  w art. 177 w pkt 21, w ust. 2 wyrazy  „ust. 10” zastępuje się wyrazami 

„ust. 7”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

112)  w art. 177 po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: 

„23a) w art. 43: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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„1. Kto zamierza wykonywać działalność gospodarczą 

polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, 

przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub energią, 

skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu 

ziemnego, podlegającą koncesjonowaniu, albo zmienić jej 

zakres, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji albo 

promesy zmiany koncesji.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W okresie ważności promesy nie można odmówić 

udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie albo 

jej zmiany, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny 

podany we wniosku o wydanie promesy”, 

c) dodaje się ust. 7–10 w brzmieniu: 

„7. Do wniosku o wydanie promesy koncesji albo 

promesy zmiany koncesji na wykonywanie działalności 

gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii 

elektrycznej w kogeneracji albo na wytwarzaniu energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia … 

o odnawialnych źródłach energii należy dołączyć opis 

techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, dla której 

rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie tej ustawy. 

8. Prezes URE sporządza i umieszcza na stronie 

internetowej URE formularze opisu, o którym mowa w ust. 7, 

dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w 

kogeneracji oraz dla inwestycji w zakresie wytwarzania 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z 

dnia … o odnawialnych źródłach energii, dla których 

rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie tej ustawy. 

9. Prezes URE, na podstawie opisu techniczno-

ekonomicznego projektowanej inwestycji, stwierdza w 

decyzji w przedmiocie wydania promesy koncesji albo 
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promesy zmiany koncesji, czy inwestycja, o której mowa w 

ust. 8, zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla 

energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie 

przysługiwałoby świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo 

świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e oraz art. 

44 ust. 1 ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii. 

10. Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska 

potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9, dla inwestycji, o 

której mowa w ust. 8, nie może wnioskować do Prezesa URE 

o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo 

świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e oraz art. 

44 ust. 1 ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii, 

dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji.”;"; 

113)  w art. 177 w pkt 28: 

a) w lit. a: 

– w tiret drugim, w pkt 1f wyrazy „ust. 10” zastępuje się wyrazami 

„ust. 7”, 

– w tiret czwartym, w pkt 34  wyrazy „ust. 8” zastępuje się 

wyrazami „ust. 5”, 

b) w lit. c w ust. 2c: 

– w ust. 2a w wyjaśnieniu symbolu „OZK” wyrazy „ust. 13” 

zastępuje się wyrazami „ust. 10”, 

– w ust. 2c w wyjaśnieniu symbolu „OZ” wyrazy „ust. 10” zastępuje 

się wyrazami „ust. 7”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

114)  w art. 177 w pkt 28 w lit. c, w ust. 2c w wyjaśnieniu symbolu „OZ” 

wyrazy „ust. 13” zastępuje się wyrazami „ust. 10”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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115)  w art. 183: 

a) wyrazy „stawka netto opłaty” zastępuje się wyrazami „stawka netto 

opłaty OZE”, 

b) wyrazy „2,51 złotych” zastępuje się wyrazami „3,01 złotych”; 

Poprawka  

senatorów: 

J. Michalskiego, 

S. Jurcewicza, 

R. Zaborowskiego, 

M. Ziółkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

116)  po art. 183 dodaje się art. 183a w brzmieniu: 

„Art. 183a. 1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. cena zakupu energii 

elektrycznej, o której mowa w art. 41 w ust. 10, dla poszczególnych 

rodzajów mikroinstalacji wynosi: 

1) 0,75 zł za 1 kWh energii wytworzonej z hydroenergii, energii 

wiatru na lądzie i energii promieniowania słonecznego, z 

mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 3 kW; 

2) 0,65 zł za 1 kWh energii wytworzonej z hydroenergii, energii 

wiatru na lądzie i energii promieniowania słonecznego, z 

mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

większej niż 3 kW i nie większej niż 10 kW; 

3) 0, 70 zł za 1 kWh energii wytworzonej z biogazu rolniczego z 

mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

większej niż 3 kW i nie większej 10 kW; 

4) 0,55 zł za 1 kWh energii wytworzonej z biogazu pozyskanego z 

surowców pochodzących ze składowisk odpadów z 

mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

większej niż 3 kW i nie większej niż 10 kW; 

5) 0,45 zł za 1 kWh energii wytworzonej z biogazu pozyskanego z 

surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków z mikroinstalacji 

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 3 kW i 

nie większej niż 10 kW. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi po raz pierwszy 

ceny zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 10, na 

drugie półrocze 2016 r.”; 

Poprawka 

sen. J. Zająca 
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117)  w art. 184 w ust. 2 wyraz „których” zastępuje się wyrazem „którym”; Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 118, 120, 130, 131 i 134 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 119, 132, 

133 i 135. 

 

118)  po art. 185 dodaje się art. 185a i 185b w brzmieniu: 

„Art. 185a. 1. Za 2015 r. odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo 

energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub 

dom maklerski, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5, w zakresie 

określonym w ust. 17, są obowiązani: 

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo 

pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego 

wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu 

rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła 

energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub  

2) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 16  

– do dnia 30 czerwca 2016 r. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wykonują: 

1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 

GWh energii elektrycznej, a także złożył oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 4; 

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub 

obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym 

niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w 

Poprawka 

sen. J. Michalskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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pkt 1; 

3) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym 

mowa w pkt 1, będący członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o 

giełdach towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez 

podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we 

własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez ten podmiot; 

4) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym 

mowa w pkt 1, będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej 

w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych, w 

odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego poza giełdą 

towarową lub rynkiem, o których mowa w pkt 3, będących 

przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez 

spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 

48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu 

ustawy o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji 

zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż 

odbiorcy przemysłowi, o których mowa w pkt 1, na giełdzie 

towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek 

regulowany. 

3. Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę 

końcowego: 

1) którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność 

określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona 

następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 

1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 

1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 
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2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 

2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 

2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 

3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 

2680; 3832; 

2) dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii 

elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%. 

4. Do wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

14 dni od dnia wejścia w życie art. 177 pkt 5 niniejszej ustawy odbiorca 

przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające: 

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w ust. 

3, 

2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej 

zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 

1, 

3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej 

– wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość 

wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii 

elektrycznej. 

5. W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie art. 177 pkt 5 

niniejszej ustawy Prezes URE sporządza wykaz odbiorców 

przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, 

wraz z informacją, o której mowa w ust. 6, i ogłasza je w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. Informacja zawiera:  

1) nazwę i adres siedziby odbiorcy przemysłowego; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

3) dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o 

którym mowa w ust. 1, wyrażonej w procentach;  

4) wskazanie, czy dany odbiorca przemysłowy jest odbiorcą 
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przemysłowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

7.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do 

odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 4, i dla których wartość współczynnika intensywności 

zużycia energii elektrycznej wyniosła: 

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – wykonywany jest w 

odniesieniu do 80% ilości energii elektrycznej zakupionej przez 

odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 2015 r.;  

2) powyżej 20% i nie więcej niż 40% – wykonywany jest w 

odniesieniu do 60% ilości energii elektrycznej zakupionej na 

własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w 2015 r.; 

3) powyżej 40% – wykonywany jest w odniesieniu do 15% ilości 

energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę 

przemysłowego w 2015 r. 

8. Przez współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, 

o którym mowa w ust. 4 i 7, rozumie się stosunek kosztów energii 

elektrycznej zużytej na własny użytek do wartości dodanej brutto 

obliczanej jako średnia arytmetyczna z lat 2012–2014.  

9. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w 

okresie krótszym niż trzy lata, wartość dodaną brutto, o której mowa w 

ust. 8, oblicza się jako średnią arytmetyczną z okresu wykonywania tej 

działalności.  

10. Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, o 

którym mowa w ust. 8, oznaczony symbolem „Ei” oblicza się jako 

iloraz kwalifikowanych kosztów energii elektrycznej „C” i 

jednostkowej wartości dodanej brutto „GVA” według wzoru: 

Ei = C / GVA x 100% 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

C  – kwalifikowane koszty energii elektrycznej [w zł], 

GVA – jednostkowa wartość dodana brutto [w zł].  

 11. Kwalifikowane koszty energii elektrycznej, o których mowa 

w ust. 10, oznaczone symbolem „C”, oblicza się jako średnią 

arytmetyczną poniesionych kosztów energii elektrycznej zużytej na 
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potrzeby własne w latach 2012–2014; poniesione koszty energii 

elektrycznej uwzględniają wszystkie składowe kosztu energii 

elektrycznej oraz opłaty wynikające z realizacji usługi dystrybucji i 

przesyłu energii elektrycznej. 

12. Jednostkową wartość dodaną brutto, o której mowa w ust. 10, 

oznaczoną symbolem „GVA”, oblicza się jako średnią arytmetyczną z 

lat 2012–2014 według następujących zasad: 

1) dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z 

art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości w wariancie porównawczym jako przychody netto 

ze sprzedaży i zrównane z nimi pomniejszone o koszty 

działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji, 

wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 

pracowniczych, powiększone o pozostałe przychody operacyjne i 

pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne; 

2) dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z 

art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości w wariancie kalkulacyjnym jako przychody netto 

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pomniejszone o 

koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty 

sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu po wyłączeniu kosztów 

amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych 

świadczeń pracowniczych, powiększone o pozostałe przychody 

operacyjne i pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne; 

3) dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe jednostki 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na 

podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości jako przychody ze sprzedaży powiększone o 

pozostałe przychody operacyjne, pomniejszone o koszty 

działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji oraz 

kosztów świadczeń pracowniczych (w tym kosztów wynagrodzeń 

oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych) 

oraz pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne; 
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4) dla jednostek nie sporządzających sprawozdań finansowych 

jednostki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości. 

13. Opinia biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 4, obejmuje 

poświadczenie poprawności wyliczenia średniej arytmetycznej 

poniesionych kosztów energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne 

w latach 2012–2014, oznaczonej symbolem „C”, o której mowa w ust. 

11 oraz jednostkowej wartości dodanej brutto, oznaczonej symbolem 

„GVA”, o której mowa w ust. 12. 

14. Odbiorca przemysłowy, który złożył oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 4, jest obowiązany do dnia 31 sierpnia 2016 r., przekazać 

Prezesowi URE: 

1) informację o: 

a) ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w 

roku realizacji obowiązku, 

b) spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 7,  

c) wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1
 

– w 

przypadku odbiorców przemysłowych, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1; 

2) oświadczenie następującej treści: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny oświadczam, że: 

1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art.  185a ust. 14 pkt 

1 ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii, są zgodne z 

prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki określone w art. 185a ust. 7 

ustawy, o której mowa w pkt 1.”; klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

15.  Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi 
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Urzędu Regulacji Energetyki w terminie informacji oraz oświadczenia, 

o których mowa w ust. 14, podał w tej informacji nieprawdziwe lub 

wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym 

mowa w ust. 7, nie spełniając określonych w tym przepisie warunków, 

nie może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 

oraz w art. 96 ust. 2, w latach 2016–2020. 

 16.  Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru:  

        Oz = Ozj x (Eo - Eu),  

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

Oz – opłatę zastępczą wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego 

grosza za 1 MWh,  

Ozj – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 300,03 złotych za 1 

MWh,  

Eo – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z 

obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w danym 

roku,  

Eu – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze 

świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu 

rolniczego, które obowiązany podmiot, o którym mowa w ust. 2, 

przedstawił do umorzenia w danym roku. 

 17. Obowiązek za 2015 r., o którym mowa w ust. 1, uznaje się za 

spełniony przez podmioty, o których mowa w ust. 2, jeżeli udział 

ilościowy sumy energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii wynikającej z umorzonych świadectw 

pochodzenia lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej 

z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lub 

uiszczonej opłaty zastępczej,  w: 

1) sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym niebędącym 

odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w ust. 2 pkt 1, albo 

2) całkowitej rocznej ilości energii elektrycznej wynikającej z 

zakupu energii elektrycznej na własny użytek, na podstawie 

transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie 



– 44 – 

towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek 

regulowany, albo 

3) całkowitej rocznej ilości energii elektrycznej wynikającej z 

zakupu energii elektrycznej na podstawie transakcji zawieranych 

na zlecenie odbiorców końcowych na giełdzie towarowej lub na 

rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, albo 

4)   ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek 

– za ten rok wynosi 14%. 

18. Do realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przepisy 

art. 171 ustawy oraz art. 9a ust. 7–9 i 15 ustawy zmienianej w art. 177 

stosuje się odpowiednio. 

19. Do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie 

zalicza się umorzonych świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 

9e ust. 1, wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej w procesie przetwarzania 

energię pozyskiwaną z biogazu rolniczego, dla którego 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem biogazu 

rolniczego wystąpiło lub wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w art. 

9o ust. 3. 

20. Podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu w 2015 r. 

jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacjach odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym 

obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, które uzyskało koncesję na jej wytwarzanie lub zostało 

wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia … o 

odnawialnych źródłach energii; zakup ten odbywa się po średniej cenie 

sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o 

której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy zmienianej w art. 177. 

21.  Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacjach odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w ust. 20 
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ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot wykonujący zadania 

sprzedawcy z urzędu zakupił całą oferowaną mu ilość energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, 

przyłączonych do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej znajdującej się na terenie obejmującym obszar 

działania tego sprzedawcy. 

22. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepłem 

i sprzedające to ciepło w 2015 r. jest obowiązane do zakupu 

oferowanego ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci 

instalacjach odnawialnych źródeł energii znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości nie większej niż zapotrzebowanie 

odbiorców tego przedsiębiorstwa, przyłączonych do sieci, do której są 

przyłączone odnawialne źródła energii. 

23. Obowiązek, o którym mowa ust. 22, uznaje się za spełniony, 

jeżeli oferowane do sprzedaży ciepło, wytworzone w instalacjach 

odnawialnych źródeł energii, zakupiono w ilości: 

1) w jakiej je oferowano lub 

2) równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsiębiorstwa 

energetycznego realizującego ten obowiązek i przyłączonych do 

sieci ciepłowniczej, do której jest przyłączona instalacja 

odnawialnego źródła energii, proporcjonalnie do udziału mocy 

zainstalowanej tej instalacji w całkowitej mocy zamówionej przez 

odbiorców, z uwzględnieniem charakterystyki odbioru oraz 

możliwości przesyłania ciepła wytwarzanego w tym źródle 

– pod warunkiem że koszty zakupu tego ciepła nie spowodują wzrostu 

cen ciepła lub stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom w danym 

roku o więcej niż wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku 

kalendarzowym, określonego w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

24. W przypadku gdy więcej niż jedno przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 22, zajmuje się obrotem ciepłem i 
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sprzedaje to ciepło odbiorcom przyłączonym do połączonych i 

współpracujących ze sobą sieci ciepłowniczych, obowiązek zakupu 

dotyczy ciepła wytworzonego w przyłączonych do tych sieci 

instalacjach odnawialnych źródeł energii, proporcjonalnie do udziału 

mocy zainstalowanej każdej instalacji odnawialnego źródła energii tych 

przedsiębiorstw w łącznej mocy zamówionej przez odbiorców z 

uwzględnieniem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłania 

ciepła wytwarzanego w tych instalacjach przez wszystkie 

przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające ciepło do odbiorców 

przyłączonych do tych sieci. 

Art. 185b. 1. Do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 177, w 2015 r. odbiorca przemysłowy 

składa Prezesowi URE oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 177, w terminie 14 dni od dnia wejścia w 

życie art. 177 pkt 5 niniejszej ustawy.  

2. Prezes URE sporządza wykaz odbiorców, o których mowa w 

ust. 1, i ogłasza go w terminie 35 dni od dnia wejścia w życie art. 177 

pkt 5 niniejszej ustawy.”; 

119)  po art. 185 dodaje się art. 185a i 185b w brzmieniu: 

„Art. 185a. 1. Za 2015 r. odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo 

energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub 

dom maklerski, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5, w zakresie 

określonym w ust. 17, są obowiązani:  

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo 

pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego 

wydane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu 

rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła 

energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub  

2) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 16  

– do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 



– 47 – 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wykonują: 

1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 

GWh energii elektrycznej, a także złożył oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 4; 

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub 

obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym 

niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w pkt 

1; 

3) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym 

mowa w pkt 1, będący członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o 

giełdach towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez 

podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we 

własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez ten podmiot; 

4) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym 

mowa w pkt 1, będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej 

w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych, w 

odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego poza giełdą 

towarową lub rynkiem, o których mowa w pkt 3, będących 

przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez 

spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 

48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu 

ustawy o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji 

zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż 

odbiorcy przemysłowi, o których mowa w pkt 1, na giełdzie 

towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot 
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prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek 

regulowany. 

3. Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę 

końcowego: 

1) którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność 

określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona 

następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 

1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 

1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 

2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 

2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 

2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 

3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 

2680; 3832; 

2) dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii 

elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%. 

4. Do wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

14 dni od dnia wejścia w życie art. 177 pkt 5 niniejszej ustawy odbiorca 

przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające: 

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w ust. 

3, 

2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej 

zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 

1, 

3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej 

– wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość 

wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii 

elektrycznej. 

5. W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie art. 177 pkt 5 

niniejszej ustawy Prezes URE sporządza wykaz odbiorców 

przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, 
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wraz z informacją, o której mowa w ust. 6, i ogłasza je w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. Informacja zawiera:  

1) nazwę i adres siedziby odbiorcy przemysłowego; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

3) dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o 

którym mowa w ust. 1, wyrażonej w procentach;  

4) wskazanie, czy dany odbiorca przemysłowy jest odbiorcą 

przemysłowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

7.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do 

odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 4, i dla których wartość współczynnika intensywności 

zużycia energii elektrycznej wyniosła: 

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – wykonywany jest w 

odniesieniu do 80% ilości energii elektrycznej zakupionej przez 

odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 2015 r.;  

2) powyżej 20% i nie więcej niż 40% – wykonywany jest w 

odniesieniu do 60% ilości energii elektrycznej zakupionej na 

własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w 2015 r.; 

3) powyżej 40% – wykonywany jest w odniesieniu do 15% ilości 

energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę 

przemysłowego w 2015 r. 

8. Przez współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, 

o którym mowa w ust. 4 i 7, rozumie się stosunek kosztów energii 

elektrycznej zużytej na własny użytek do wartości dodanej brutto 

obliczanej jako średnia arytmetyczna z lat 2012–2014.  

9. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w 

okresie krótszym niż trzy lata, wartość dodaną brutto, o której mowa w 

ust. 8, oblicza się jako średnią arytmetyczną z okresu wykonywania tej 

działalności.  

10. Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, o 

którym mowa w ust. 8, oznaczony symbolem „Ei” oblicza się jako 
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iloraz kwalifikowanych kosztów energii elektrycznej „C” i 

jednostkowej wartości dodanej brutto „GVA” według wzoru: 

Ei = C / GVA x 100% 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

C  – kwalifikowane koszty energii elektrycznej [w zł], 

GVA – jednostkowa wartość dodana brutto [w zł].  

 11. Kwalifikowane koszty energii elektrycznej, o których mowa 

w ust. 10, oznaczone symbolem „C”, oblicza się jako średnią 

arytmetyczną poniesionych kosztów energii elektrycznej zużytej na 

potrzeby własne w latach 2012–2014; poniesione koszty energii 

elektrycznej uwzględniają wszystkie składowe kosztu energii 

elektrycznej oraz opłaty wynikające z realizacji usługi dystrybucji i 

przesyłu energii elektrycznej. 

12. Jednostkową wartość dodaną brutto, o której mowa w ust. 10, 

oznaczoną symbolem „GVA”, oblicza się jako średnią arytmetyczną z 

lat 2012–2014 według następujących zasad: 

1) dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z 

art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zm.) w 

wariancie porównawczym jako przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi pomniejszone o koszty działalności operacyjnej 

po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz 

ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych, 

powiększone o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszone o 

pozostałe koszty operacyjne; 

2) dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z 

art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości w wariancie kalkulacyjnym jako przychody netto 

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pomniejszone o 

koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty 

sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu po wyłączeniu kosztów 

amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych 

świadczeń pracowniczych, powiększone o pozostałe przychody 
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operacyjne i pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne; 

3) dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe jednostki 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na 

podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości jako przychody ze sprzedaży powiększone o 

pozostałe przychody operacyjne, pomniejszone o koszty 

działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji oraz 

kosztów świadczeń pracowniczych (w tym kosztów wynagrodzeń 

oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych) 

oraz pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne; 

4) dla jednostek nie sporządzających sprawozdań finansowych 

jednostki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości. 

13. Opinia biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 4, obejmuje 

poświadczenie poprawności wyliczenia średniej arytmetycznej 

poniesionych kosztów energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne 

w latach 2012–2014, oznaczonej symbolem „C”, o której mowa w ust. 

11 oraz jednostkowej wartości dodanej brutto, oznaczonej symbolem 

„GVA”, o której mowa w ust. 12. 

14. Odbiorca przemysłowy, który złożył oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 4, jest obowiązany do dnia 31 sierpnia 2016 r., przekazać 

Prezesowi URE: 

1) informację o: 

a) ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w 

roku realizacji obowiązku, 

b) spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 7,  

c) wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1
 

– w 

przypadku odbiorców przemysłowych, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1; 

2) oświadczenie następującej treści: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
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oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny oświadczam, że: 

1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art.  185a ust. 14 pkt 

1 ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii, są zgodne z 

prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki określone w art. 185a ust. 7 

ustawy, o której mowa w pkt 1.”; klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

15.  Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki w terminie informacji oraz oświadczenia, 

o których mowa w ust. 14, podał w tej informacji nieprawdziwe lub 

wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym 

mowa w ust. 7, nie spełniając określonych w tym przepisie warunków, 

nie może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 

oraz w art. 96 ust. 2, w latach 2016–2020. 

 16.  Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru:  

        Oz = Ozj x (Eo - Eu),  

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

Oz – opłatę zastępczą wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego 

grosza za 1 MWh,  

Ozj – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 300,03 złotych za 1 

MWh,  

Eo – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z 

obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w danym 

roku,  

Eu – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze 

świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu 

rolniczego, które obowiązany podmiot, o którym mowa w ust. 2, 

przedstawił do umorzenia w danym roku. 

 17. Obowiązek za 2015 r., o którym mowa w ust. 1, uznaje się za 

spełniony przez podmioty, o których mowa w ust. 2, jeżeli udział 
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ilościowy sumy energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii wynikającej z umorzonych świadectw 

pochodzenia lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej 

z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, lub 

uiszczonej opłaty zastępczej,  w: 

1) sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym niebędącym 

odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w ust. 2 pkt 1, albo 

2) całkowitej rocznej ilości energii elektrycznej wynikającej z 

zakupu energii elektrycznej na własny użytek, na podstawie 

transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie 

towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek 

regulowany, albo 

3) całkowitej rocznej ilości energii elektrycznej wynikającej z 

zakupu energii elektrycznej na podstawie transakcji zawieranych 

na zlecenie odbiorców końcowych na giełdzie towarowej lub na 

rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, albo 

4)   ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek 

– za ten rok wynosi 14%. 

18. Do realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przepisy 

art. 171 ustawy oraz art. 9a ust. 7–9 i 15 ustawy zmienianej w art. 177 

stosuje się odpowiednio. 

19. Do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie 

zalicza się umorzonych świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 

9e ust. 1, wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej w procesie przetwarzania 

energię pozyskiwaną z biogazu rolniczego, dla którego 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem biogazu 

rolniczego wystąpiło lub wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w art. 

9o ust. 3. 

20. Podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu w 2015 r. 

jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w 
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instalacjach odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym 

obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, które uzyskało koncesję na jej wytwarzanie lub zostało 

wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia … o 

odnawialnych źródłach energii; zakup ten odbywa się po średniej cenie 

sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o 

której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy zmienianej w art. 177. 

21.  Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacjach odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w ust. 20 

ustawy, uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot wykonujący zadania 

sprzedawcy z urzędu zakupił całą oferowaną mu ilość energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, 

przyłączonych do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej znajdującej się na terenie obejmującym obszar 

działania tego sprzedawcy. 

22. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepłem 

i sprzedające to ciepło w 2015 r. jest obowiązane do zakupu 

oferowanego ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci 

instalacjach odnawialnych źródeł energii znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości nie większej niż zapotrzebowanie 

odbiorców tego przedsiębiorstwa, przyłączonych do sieci, do której są 

przyłączone odnawialne źródła energii. 

23. Obowiązek, o którym mowa ust. 22, uznaje się za spełniony, 

jeżeli oferowane do sprzedaży ciepło, wytworzone w instalacjach 

odnawialnych źródeł energii, zakupiono w ilości: 

1) w jakiej je oferowano lub 

2) równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsiębiorstwa 

energetycznego realizującego ten obowiązek i przyłączonych do 

sieci ciepłowniczej, do której jest przyłączona instalacja 

odnawialnego źródła energii, proporcjonalnie do udziału mocy 

zainstalowanej tej instalacji w całkowitej mocy zamówionej przez 

odbiorców, z uwzględnieniem charakterystyki odbioru oraz 
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możliwości przesyłania ciepła wytwarzanego w tym źródle 

– pod warunkiem że koszty zakupu tego ciepła nie spowodują wzrostu 

cen ciepła lub stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom w danym 

roku o więcej niż wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku 

kalendarzowym, określonego w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

24. W przypadku gdy więcej niż jedno przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 22, zajmuje się obrotem ciepłem i 

sprzedaje to ciepło odbiorcom przyłączonym do połączonych i 

współpracujących ze sobą sieci ciepłowniczych, obowiązek zakupu 

dotyczy ciepła wytworzonego w przyłączonych do tych sieci 

instalacjach odnawialnych źródeł energii, proporcjonalnie do udziału 

mocy zainstalowanej każdej instalacji odnawialnego źródła energii tych 

przedsiębiorstw w łącznej mocy zamówionej przez odbiorców z 

uwzględnieniem charakterystyki odbioru oraz możliwości przesyłania 

ciepła wytwarzanego w tych instalacjach przez wszystkie 

przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające ciepło do odbiorców 

przyłączonych do tych sieci. 

Art. 185b. 1. Do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 177, w 2015 r. odbiorca przemysłowy 

składa Prezesowi URE oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 177, w terminie 14 dni od dnia wejścia w 

życie art. 177 pkt 5 niniejszej ustawy.  

2. Prezes URE sporządza wykaz odbiorców, o których mowa w 

ust. 1, i ogłasza go w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie art. 177 

pkt 5 niniejszej ustawy.”; 

120)  skreśla się art. 186; Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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121)  po art. 190 dodaje się art. 190a w brzmieniu: 

„Art. 190a. Do dnia 31 grudnia 2020 r. dla energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w 

art. 44 ust. 8, z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania 

wielopaliwowego, przysługuje świadectwo pochodzenia skorygowane 

współczynnikiem 0,5.”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

122)  dodaje się art. 190b w brzmieniu: 

„Art. 190b. Do dnia 31 grudnia 2016 r. cena zakupu energii 

elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1, wytworzonej w 

mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 

niż 10 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wykorzystującej do wytwarzania 

energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie, energię 

promieniowania słonecznego, biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze 

składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków wynosi 

210 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku 

kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy – 

Prawo energetyczne.”; 

Poprawka  

senatorów: 

J. Michalskiego, 

S. Jurcewicza, 

R. Zaborowskiego, 

M. Ziółkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 123 i 129 należy głosować łącznie. 

 

123)  w art. 191 wyrazy „90 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym 

rozdział 4 wszedł w życie” zastępuje się wyrazami „do dnia 30 

września 2015 r”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 124 wyklucza głosowanie poprawki nr 125. 

 

124)  w art. 192 wyrazy „wyznaczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki sprzedawcy zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 

1” zastępuje się wyrazami „rozpoczęcia przez sprzedawcę 

zobowiązanego zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 40 

ust. 7”; 

Poprawka  

sen. J. Michalskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

125)  w art. 192 po wyrazach „40 ust. 1,” dodaje się wyrazy „i rozpoczęcia 

zakupu przez niego energii elektrycznej, o którym mowa w art. 40 ust. 

7,”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

126)  w art. 195 w ust. 2 wyrazy „Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Regulacji Energetyki” zastępuje się wyrazami „Biuletynie Informacji 

Publicznej URE”; 

Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

127)  w art. 202 w pkt 2 wyrazy „ust. 19” zastępuje się wyrazami „ust. 16”; Poprawka 

KRRW, 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

128)  w art. 202 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) art. 20f ustawy zmienianej w art. 177 zachowują moc do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art.  129 ust. 3, nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

129)  w art. 205 dotychczasową treść oznacza się, jako ust. 1 i dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki po raz pierwszy 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 
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określi, w drodze rozporządzenia, cenę referencyjną, o której mowa w 

art. 77 ust. 1,  w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.”; 

130)  w art. 215: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1; 

b) skreśla się wyrazy „oraz w art. 9x”, 

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Do dnia 31 grudnia 2015 r. art. 9v ustawy zmienianej w art. 

177, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio do 

sprzedaży energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji.”; 

Poprawka 

sen. J. Michalskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

131)  art. 218 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 218. Przepisy art. 9e i art. 9e
1
 ustawy zmienianej w art. 177 

tracą moc z dniem 1 stycznia 2016 r.”; 

Poprawka 

KGN, 

KOŚ 

poparta przez 

połączone komisje 

132)  w art. 218 wyrazy „art. 177 pkt 8” zastępuje się wyrazami „art. 9e
1
 

ustawy zmienianej w art. 177”; 

Poprawka 

KRRW 

133)  w art. 218 wyrazy „z dniem 31 grudnia 2015 r” zastępuje się wyrazami 

„z dniem 1 stycznia 2016 r”. 

Poprawka 

KRRW 

134)  art. 219 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 219. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) rozdziału 4, art. 130, art. 176, art. 177 pkt 11 w zakresie uchylenia 

art. 9o, pkt 13 w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 28 oraz 

art. 180 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2016 r., z wyjątkiem: 

a) art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z 

dniem 1 maja 2015 r., 

b) art. 106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 

Poprawka 

sen. J. Michalskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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2015 r.; 

2) art. 177 pkt 5 i 7–10, art. 185a, art. 185b oraz art. 202, które 

wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”; 

135)  art. 219 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 219. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) rozdziału 4, art. 130, art. 176, art. 177 pkt 11 w zakresie uchylenia 

art. 9o, pkt 13 w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 28 oraz 

art. 180 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2016 r., z wyjątkiem art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, art. 

106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.; 

2) art. 177 pkt 5 i 7–10, art. 202, art. 204 oraz art. 205, które 

wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”. 

Poprawka 

sen. J. Laseckiego 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


