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Materiał porównawczy 
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oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 548) 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238) 

Art. 9a. 

1. Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz 

towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 1a, w zakresie 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, są obowiązani: 

1)  uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 1 lub w art. 9o ust. 1, 

wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie 

ekonomicznej lub 

2) uiścić opłatę zastępczą, w terminie określonym w ust. 5, obliczoną w sposób 

określony w ust. 2. 

1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 8, wykonują: 

1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 

obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł 

nie mniej niż 3% wartości jego produkcji, a także złożył oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1a
1
; 

2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię 

odbiorcom końcowym niebędących odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w 

pkt 1; 

3) odbiorca końcowy, inny niż odbiorca przemysłowy, o którym mowa w pkt 1, będący 

członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.) 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) towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 

ustawy z dnia 26 paź- dziennika 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do 

transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż odbiorcy 
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przemysłowi, o których mowa w pkt 1, na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany. 

1a
1
. Odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, jest obowiązany złożyć 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej 

niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego 

produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji 

obowiązku. 

1a
2
. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sporządza wykaz odbiorców przemysłowych którzy 

złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a
1
, i ogłasza go w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

realizacji obowiązku. 

1a
3
. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 8, odbiorcy przemysłowi, o których mowa w ust. 

1a pkt 1, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli: 

1) nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej 

wyniósł ponad 12% wartości ich produkcji - wykonują w odniesieniu do 20% ilości 

energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku; 

2) nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej 

wyniósł ponad 7% i nie więcej niż 12% wartości ich produkcji - wykonują w 

odniesieniu do 60% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku 

realizacji obowiązku; 

3) nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej 

wyniósł nie mniej 3% i nie więcej niż 7%, wartości ich produkcji - wykonują w 

odniesieniu do 80% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku 

realizacji obowiązku. 

1a
4
. Przez wartość produkcji, o której mowa w ust. 1a

3
, rozumie się przychód ze sprzedaży 

własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o 

podatek akcyzowy i powiększony o kwoty dotacji do produktu. 

1a
5
. Odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, jest obowiązany do dnia 31 maja 

roku następującego po roku realizacji obowiązku przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki: 

1) informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w ust. 1a
3
, oraz 

ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, 

a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej produkcji w 

roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku; 

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. 9a ust. 1a
5 

ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne są zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki uprawnienia określonego w ust. 1a
3
 ustawy, o 

której mowa w pkt 1.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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1a
6
. Podmiot, który nie przekazał Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji oraz 

oświadczenia, o których mowa w ust. 1a
5
, podał w tej informacji nieprawdziwe lub 

wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1a
3
, nie 

spełniając określonych w tym przepisie warunków, nie może skorzystać z uprawnienia, o 

którym mowa w ust. 1a
3
, przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku, którego 

dotyczył obowiązek. 

1b. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, w 

terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupiło energię 

elektryczną w wyniku transakcji zawartej za pośrednictwem towarowego domu 

maklerskiego lub domu maklerskiego na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany, jest obowiązane do przekazania towarowemu domowi maklerskiemu 

lub domowi maklerskiemu deklaracji o ilości energii elektrycznej zakupionej w wyniku 

tej transakcji i zużytej na własny użytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzedaży. 

1c. Deklaracja, o której mowa w ust. 1b, stanowi podstawę wykonania przez towarowy dom 

maklerski lub dom maklerski obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 8. 

1d. Realizacja zlecenia nabycia energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany, przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski może nastąpić po 

złożeniu przez składającego zlecenie zabezpieczenia na pokrycie kosztów wykonania 

przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski obowiązków, o których mowa w ust. 

1 i 8, w zakresie określonym w ust. 1a pkt 3. Wysokość zabezpieczenia oraz sposób jego 

złożenia określa umowa zawarta między towarowym domem maklerskim lub domem 

maklerskim a składającym zlecenie. 

2. Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru: 

Oz = Ozj x (Eo - Eu), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oz - opłatę zastępczą wyrażoną w złotych, 

Ozj - jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 240 zł za 1 MWh, 

Eo - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, o których 

mowa w art. 9e ust. 1 lub w art. 9o ust. 1, w danym roku, 

Eu - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw 

pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 lub art. 9o ust. 1, które 

obowiązany podmiot przedstawił do umorzenia w danym roku, o którym mowa 

w art. 9e ust. 14. 

3. Jednostkowa opłata zastępcza oznaczona symbolem Ozj, o której mowa w ust. 2, podlega 

corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, dla którego 

oblicza się opłatę zastępczą, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski". 

4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki 

jednostkową opłatę zastępczą po jej waloryzacji, o której mowa w ust. 3, w terminie do 

dnia 31 marca każdego roku. 
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[5. Opłaty zastępcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 2, stanowią przychód 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i powinny być 

uiszczane na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31 marca każdego roku, za 

poprzedni rok kalendarzowy.] 

<5. Opłaty zastępcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 2, stanowią 

przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Opłaty te uiszcza się na rachunek bankowy tego funduszu do dnia: 

1) 31 marca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy – w przypadku opłaty, 

o której mowa w ust. 1 pkt 2 oraz 

2) 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy – w przypadku 

opłaty, o której mowa w ust. 8 pkt 2.> 

6. Sprzedawca z urzędu jest obowiązany, w zakresie określonym w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 9, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 

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. 9p ust. 1; 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. 

7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepłem i sprzedające to ciepło jest 

obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, do 

zakupu oferowanego ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci odnawialnych 

źródłach 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. 

8. [Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz 

towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 1a, w zakresie 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, są obowiązani:] <Odbiorca 

przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy 

dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani:> 

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

świadectwo pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, wydane dla 

energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) uiścić opłatę zastępczą, w terminie określonym w ust. 5, obliczoną w sposób 

określony w ust. 8a. 

[8a. Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się według wzoru: 

Ozs = Ozg x Eog + Ozk x Eok + Ozm x Eom, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ozs - opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 8 pkt 2, wyrażoną w złotych, 

Ozg - jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 15% i nie wyższą niż 110% średniej 

ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w 

art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eog - ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej 

wynikającą z obowiązku określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 
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10 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1, i ilością 

energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o 

których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1, umorzonych obowiązanym podmiotom, w 

terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh, 

Ozk - jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 15% i nie wyższą niż 40% średniej 

ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w 

art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eok - ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej 

wynikającą z obowiązku określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 

10 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2, i ilością 

energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji o 

których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2, umorzonych obowiązanemu podmiotowi, w 

terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh, 

Ozm - jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 30% i nie wyższą niż 120% średniej 

ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w 

art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eom - ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej 

wynikającą z obowiązku określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 

10 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a, i ilością 

energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o 

których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a, umorzonych obowiązanym podmiotom, w 

terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh.] 

<8a. Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się według wzoru: 

Ozs = Ozg x Eog + Ozk x Eok + Ozm x Eom, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ozs –  opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 8 pkt 2, wyrażoną w złotych, 

Ozg – jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 15% i nie wyższą niż 110% 

średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o 

której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eog – ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej 

wynikającą z obowiązku określonego w ust. 8, dla jednostek kogeneracji, o 

których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1, i ilością energii elektrycznej wynikającą 

ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 

1, umorzonych obowiązanym podmiotom, w terminie, o którym mowa w 

art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh, 

Ozk – jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 15% i nie wyższą niż 40% 

średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o 

której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eok – ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej 

wynikającą z obowiązku określonego w ust. 8, dla jednostek kogeneracji, o 

których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2, i ilością energii elektrycznej wynikającą 

ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 

2, umorzonych obowiązanemu podmiotowi, w terminie, o którym mowa w 

art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh, 
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Ozm – jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 30% i nie wyższą niż 120% 

średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o 

której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eom – ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej 

wynikającą z obowiązku określonego w ust. 8 dla jednostek kogeneracji, o 

których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a, i ilością energii elektrycznej 

wynikającą ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 

9l ust. 1 pkt 1a, umorzonych obowiązanym podmiotom, w terminie, o 

którym mowa w art. 9m ust. 3, wyrażoną w MWh.> 

8b. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone 

symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w ust. 8a, na podstawie średniej ceny 

sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 

pkt 18 lit. b, z roku poprzedzającego rok ustalenia jednostkowych opłat zastępczych, 

biorąc pod uwagę: 

1) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

2) różnicę między kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji i cenami sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym; 

3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych; 

4) poziom zagospodarowania dostępnych ilości metanu uwalnianego i ujmowanego 

przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub 

zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego oraz gazu uzyskiwanego 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. Nr 169, poz. 1199, z 

późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych". 

8c. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki 

jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w 

ust. 8a, do dnia 31 maja każdego roku, obowiązujące w roku następnym. 

8d.  Do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, nie zalicza się umorzonych 

świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, wydanych dla 

energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w okresie, w którym koszty 

wytworzenia tej energii wynikające z nakładów, o których mowa w art. 45 ust. 1a, są 

uwzględniane w kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. 

8e. Do świadectw pochodzenia z kogeneracji uzyskanych przez wytwórców, o których mowa 

w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów 

powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z 

późn. zm.), nie stosuje się ust. 8d. 

8f. Do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie zalicza się umorzonych 

świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, wydanych dla energii 

elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii wykorzystującym 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. 
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9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres obowiązków, o których mowa w ust. 1, 6 i 7, oraz obowiązku potwierdzania 

danych, o którym mowa w art. 9e ust. 5, w tym: 

1) rodzaje odnawialnych źródeł energii; 

2) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła 

wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii; 

3) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii 

elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii za pomocą 

instalacji wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, o 

których mowa w art. 3 pkt 20, oraz inne paliwa; 

4) miejsce dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnych źródłach energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania 

danych, o którym mowa w art. 9e ust. 5; 

5) wielkość i sposób obliczania udziału energii elektrycznej wytwarzanej w 

odnawialnych źródłach energii, wynikającej z obowiązku uzyskania i przedstawienia 

do umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, w sprzedaży 

energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w okresie kolejnych 10 lat; 

6) sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej i ciepła ustalanych w 

taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1, 6 i 7: 

a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, o 

których mowa w art. 9e ust. 1, 

b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

c) kosztów zakupu energii elektrycznej lub ciepła, do których zakupu 

przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane 

- biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz zobowiązania wynikające z 

umów międzynarodowych. 

10. [Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku, o 

którym mowa w ust. 8, i obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 

8, w tym:] <Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób obliczania danych podanych we wniosku o wydanie 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz 

szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9l ust. 

8, w tym:> 

1) sposób obliczania: 

a) średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię 

elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, 

b) ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

c) ilości ciepła użytkowego w kogeneracji, 

d) oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w 

porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach 

rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania 

rozdzielonego; 
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2) sposoby wykorzystania ciepła użytkowego w kogeneracji przyjmowanego do 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1; 

3) referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla 

energii elektrycznej i ciepła, służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej 

uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji; 

4) wymagania dotyczące pomiarów ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w 

jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania, w tym na 

potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8; 

4a) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii 

elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w 

jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 i 1a, w tym wymagania 

dotyczące pomiarów bezpośrednich ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego 

oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania dokonywanych na potrzeby 

wydawania świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9l; 

[5) wielkość i sposób obliczania udziałów ilości energii elektrycznej wytwarzanej w 

wysokosprawnej kogeneracji, wynikającej z obowiązku uzyskania i przedstawienia 

do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, 

lub uiszczenia opłaty zastępczej, w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom 

końcowym, oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach 

kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2;] 

6) maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej 

ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 8: 

a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z 

kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, 

b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w ust. 8 pkt 2 

- biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, zobowiązania wynikające z umów 

międzynarodowych oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie możliwości 

wykorzystania krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji. 

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9o ust. 7, w tym: 

1) parametry jakościowe biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej 

gazowej, 

2) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości 

wytwarzanego biogazu rolniczego, 

3) miejsce dokonywania pomiarów ilości biogazu rolniczego na potrzeby realizacji 

obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9o ust. 7, 

4) sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii na potrzeby 

wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1, 

5) warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania 

biogazu rolniczego 
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- biorąc pod uwagę w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemu gazowego oraz dostępne technologie wytwarzania biogazu 

rolniczego. 

 

Art. 9m. 

1. Przepisy art. 9e ust. 6-13a i 15-17 stosuje się do: 

1) praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji i 

przeniesienia tych praw; 

2) prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia z kogeneracji przez podmiot 

prowadzący giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych i organizujący na tej giełdzie obrót prawami majątkowymi 

wynikającymi ze świadectw pochodzenia z kogeneracji lub przez podmiot 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi i organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze 

świadectw pochodzenia z kogeneracji; 

3) wydawania dokumentu stwierdzającego prawa majątkowe wynikające ze świadectw 

pochodzenia z kogeneracji, przez podmiot, o którym mowa w pkt 2; 

4) opłat za wpis do rejestru świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz za dokonane 

zmiany w tym rejestrze; 

5) wniosków o umorzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw 

pochodzenia z kogeneracji i trybu ich umorzenia; 

6) wygaśnięcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z 

kogeneracji; 

7) przekazywania, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podmiotowi, o którym 

mowa w pkt 2, informacji o wydanych i umorzonych świadectwach pochodzenia z 

kogeneracji. 

2. Prawom majątkowym wynikającym ze świadectw pochodzenia z kogeneracji odpowiada 

określona ilość energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, 

wyrażona z dokładnością do jednej kWh. 

[3. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji umorzone do dnia 31 marca danego roku 

kalendarzowego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obejmujące energię 

elektryczną z kogeneracji wytworzoną w poprzednich latach kalendarzowych, jest 

uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 8, w 

poprzednim roku kalendarzowym.] 

<3. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji umorzone przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, wydane dla energii 

elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku 

kalendarzowym, jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku 

określonego w art. 9a ust. 8, w poprzednim roku kalendarzowym.> 
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USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE, 

USTAWY – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ USTAWY O SYSTEMIE 

OCENY ZGODNOŚCI (Dz. U. Nr 21, poz. 124) 

 

[Art. 13. 

Przepisy art. 9a ust. 8-8d, art. 9l ust. 11-15, art. 9m, art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. e i pkt 21 oraz art. 

56 ust. 1 pkt 1a i ust. 2a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, w zakresie obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia z kogeneracji oraz uiszczenia opłaty zastępczej, stosuje się do dnia 31 marca 

2013 r.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ 

O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 21, poz. 104) 

 

[Art. 11. 

1. Obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 8-8d ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się do 

dnia 31 marca 2013 r. 

2. Do świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej 

w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 

1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1, obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 8-8d 

ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się do dnia 31 marca 2019 r.] 

 


