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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. 

 

o odnawialnych źródłach energii
 

 

(druk nr 817) 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 14. 

1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, 

choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług 

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się 

przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e 

i 1h-1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo 

częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

1d. (uchylony). 

1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

1f. (uchylony). 

1g. (uchylony). 

1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje 

się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

1j. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane 

w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w 

terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników 

rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w 

terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli 

ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego 
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naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

1k. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j, dotyczy 

również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu 

ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. 

1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki 

niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1j i 1k, 

dotyczy wszystkich wspólników. 

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również: 

1)  przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: 

a)  środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi 

ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

b)  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem 

składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie 

przekracza 1500 zł, 

c)  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy 

lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości 

niematerialnych i prawnych, 

d)  składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub 

udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy 

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy 

określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio; 

2)   dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne 

świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem 

gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we 

własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od 

których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych; 

3)   różnice kursowe; 

4)   otrzymane kary umowne; 

5)  odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w 

przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną 

działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych 

form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych 

rachunkach; 

6)   wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w 

tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z 

Funduszu Pracy; 
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7)   wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, 

odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7a)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h; 

7b)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7c)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano 

tych odpisów; 

7d)  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

7e)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23 

ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7f)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, 

lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku 

odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

7g)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej 

pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału; 

8)   wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, 

obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125; 

9)   otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego 

uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej; 

10)  wynagrodzenia płatników z tytułu: 

a)  terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 

b)  (uchylona), 
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c)  wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości 

oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

11)  przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o 

podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; 

12)  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych 

produkcji rolnej; 

13) (uchylony); 

[14)  przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z 

późn. zm.);] 

<14) przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia: 

a) świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się 

wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 

stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. ...), 

b) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty 

zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a, 

c) świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059, z późn. zm.);> 

15)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 

730, z późn. zm.) - środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej 

ustawy: 

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego 

funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, 

b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 

ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej, 

c)  w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego; 

16)  środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu 

wystąpienia z takiej spółki; 

17)  przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie, 
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b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. 

2a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z 

działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego 

zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy 

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części 

lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub 

lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w 

takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 

udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio. 

2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

2e. W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w 

całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), 

przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie 

takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest 

wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten 

określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepis art. 19 

stosuje się odpowiednio. 

2f. Przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia 

niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. 

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się: 

1)  pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w 

naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek; 
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3)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

3a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

4)   (uchylony); 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych - zwiększają ten fundusz; 

6)   kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem 

upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa 

upadłościowego i naprawczego; 

7)   zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwróconej 

różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

8)   przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

9)   (uchylony); 

10)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu likwidacji takiej spółki; 

11)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed 

wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o 

których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej 

spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

12)  przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności 

gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji 

rolnej, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki 

-   jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych 

samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną 

lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia 

upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności 

gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej; 

13)  kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na 

ten cel z budżetu państwa. 
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3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 1j. 

4.- 6. (uchylony). 

7. Przy określaniu wysokości przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 17, przepisy ust. 1 i 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

8. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059, z późn. zm.) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci; 

2) ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach; 

3) paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej; 

3a) paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz 

ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci 

gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia; 

4) przesyłanie - transport: 

a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich 

dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci 

przesyłowych, 

b) paliw ciekłych siecią rurociągów, 

c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci 

4a)  przesyłanie dwutlenku węgla - transport dwutlenku węgla w celu jego podziemnego 

składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania 

dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze;",- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii 

5) dystrybucja: 

a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich 

dostarczania odbiorcom, 

b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów, 

c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej 

- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii; 

6) obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym 

paliwami lub energią; 
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6a)  sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 

wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 

obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu gazowego; 

7) procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 

przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii; 

8) zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z 

dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców; 

9) urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych; 

10) instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi; 

10a) instalacja magazynowa - instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w 

tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, 

będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to 

przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do 

jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do 

działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań 

operatorów systemu przesyłowego gazowego; 

10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do: 

a) skraplania gazu ziemnego lub 

b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z 

instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w 

procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego 

10c)  pojemności magazynowe gazociągów - pojemności umożliwiające magazynowanie 

gazu ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub w sieciach dystrybucyjnych z 

wyłączeniem instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań operatora systemu 

przesyłowego 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

11) sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub 

dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego; 

11a) sieć przesyłowa - sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów 

kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich 

napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego; 

11b) sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem 

gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną wysokich, 

średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu 

dystrybucyjnego; 

11c) sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) - 

gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca 

jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo wykorzystywane 

do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego; 

11d) gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
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Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych 

państw; 

11e) gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego 

dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego; 

11f) linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę wytwarzania 

energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą 

jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z 

instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do 

przedsiębiorstw od niego zależnych; 

11g) koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy 

energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej; 

11h)  sieć transportowa dwutlenku węgla - sieć służącą do przesyłania dwutlenku węgla, 

wraz z towarzyszącymi jej tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch sieciowy 

jest odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla; 

12)  przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie: 

a) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo 

energii lub obrotu nimi albo 

b) przesyłania dwutlenku węgla; 

12a) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę 

przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 

139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. 

Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się: 

a) w odniesieniu do paliw gazowych: 

- przesyłaniem lub 

- dystrybucją, lub 

- magazynowaniem, lub 

- skraplaniem 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo 

b) w odniesieniu do energii elektrycznej: 

- przesyłaniem lub 

- dystrybucją 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii; 

12b) użytkownik systemu - podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego 

lub zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do 

systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu; 

13) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z 

przedsiębiorstwem energetycznym; 

13a) odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny 

użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej 

zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

13b)  odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym 
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- odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub 

ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym; 

13c)  odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i 

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

13d)  odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału 

w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych; 

14) gmina - gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym 

ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, z późn. zm.); 

15) regulacja - stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z 

koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 

prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców; 

16) bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i 

perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i 

ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska; 

16a) bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - zdolność systemu elektroenergetycznego 

do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia 

dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię; 

16b) bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej - nieprzerwaną pracę sieci 

elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych 

energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych 

przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do 

przewidzenia warunkach pracy tej sieci; 

16c) równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię - 

zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności podejmowania 

działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i poborze; 

16d) zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - stan systemu 

elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa 

pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 

17) taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez 

przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim 

odbiorców w trybie określonym ustawą; 

18) nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia 

umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego 

lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 
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dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy; 

19) ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci; 

[20)  odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię 

wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, 

prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu 

pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków 

roślinnych i zwierzęcych;] 

<20) odnawialne źródło energii – odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy z dnia 

16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. ...);> 

[20a) biogaz rolniczy - paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej 

surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów 

zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów 

pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców 

pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;] 

[20b)  mikroinstalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej 

niż 120 kW; 

20c)  mała instalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy 

zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW;] 

<20b) mikroinstalacja – mikroinstalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20c) mała instalacja – małą instalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20;> 

[20d)  transfer statystyczny - przekazanie w danym roku określonej ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii między Rzecząpospolitą Polską a 

innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub 

państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

20e)  odbiorca przemysłowy - odbiorcę końcowego, którego główną działalnością 

gospodarczą jest działalność w zakresie: 

a) wydobywania węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych, 

b) produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem produkcji mebli, 

c) produkcji papieru i wyrobów z papieru, 

d) produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, 

e) produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 

f) produkcji szkła i wyrobów ze szkła, 

g) produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, 

h) produkcji metali, 

i) produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych 

wyrobów węglowych i grafitowych, 
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j) produkcji żywności; 

20f)  końcowe zużycie energii brutto - nośniki energii dostarczone do celów energetycznych 

przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi 

usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, 

łącznie ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na 

wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i 

ciepła powstającymi podczas ich przesyłania lub dystrybucji; 

20g)  biopłyny - biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 

169, poz. 1199, z późn. zm.), wytworzone wyłącznie z biomasy, wykorzystywane w celach 

energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej lub 

ciepła w instalacjach spełniających wymagania w zakresie emisji gazów do atmosfery, 

określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.);] 

<20h) instalacja odnawialnego źródła energii – instalację odnawialnego źródła energii w 

rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20;> 

21) koszty uzasadnione - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku 

z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, 

przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią 

oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat 

ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej 

staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są 

kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych; 

22) finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez 

punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania; 

23)  system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub 

instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do 

nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

23a) bilansowanie systemu - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora 

systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub 

dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię 

elektryczną z dostawami tych paliw lub energii; 

23b) zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną 

przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług 

przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu 

gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów technicznych paliw 

gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w 

przepustowości tych systemów; 

24) operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w 

systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, 
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bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z 

innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi; 

25) operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w 

systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, 

bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z 

innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi; 

26) operator systemu magazynowania - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji 

magazynowej; 

27) operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub regazyfikacją 

skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji tego gazu; 

28) operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające systemami 

połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi elektroenergetycznymi, w tym 

systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo systemem przesyłowym, dystrybucyjnym, 

magazynowania lub skraplania gazu ziemnego; 

28a)  operator sieci transportowej dwutlenku węgla - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci 

transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania 

tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę; 

29) sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom 

paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z 

prawa wyboru sprzedawcy; 

30) usługa kompleksowa - usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej 

postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie 

usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi 

magazynowania paliw gazowych; 

31) normalny układ pracy sieci - układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych, 

zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii 

elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii 

elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci; 

32) subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności 

gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami 

pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej 

grupy odbiorców. 

33) kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w 

trakcie tego samego procesu technologicznego; 
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34) ciepło użytkowe w kogeneracji - ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu 

niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w 

kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł; 

35) jednostka kogeneracji - wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać energię 

elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne; 

36) energia elektryczna z kogeneracji - energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracji i 

obliczoną jako: 

a) całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku 

kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii 

chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w 

kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej: 

– 75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, 

turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, 

ogniwo paliwowe, albo 

– 80% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo-parowy z odzyskiem 

ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo 

b) iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji wytworzonego ze 

średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub 

mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż sprawności graniczne, o których 

mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na podstawie pomiarów parametrów 

technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedziału czasowego, i określa 

stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji; 

37) referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego - sprawność 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia 

oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji zamiast 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła; 

38) wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła 

użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w: 

a) jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z 

wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych 

wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub 

b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu 

z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o 

referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; 

39) standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w 

poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: 

a) nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację 

tych danych, 

b) o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej, 

c) zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; 

40) bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego 
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elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i 

prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej 

energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu 

rozliczeniowego; 

41) centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora systemu 

przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów 

odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania energii 

elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te 

podmioty prowadzą bilansowanie handlowe; 

42) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - osobę fizyczną lub prawną 

uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy 

z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem handlowym 

użytkowników systemu; 

43) jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa 

energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy; 

44) rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 

211, poz. 1384, z późn. zm.), odpowiednio, przez spółkę prowadzącą giełdę albo przez 

spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy. 

45)  wytwarzanie - produkcję paliw lub energii w procesie energetycznym; 

46)  przedsiębiorstwo powiązane - jednostkę powiązaną z jednostką w rozumieniu art. 3 pkt 

43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613); 

47)  derywat elektroenergetyczny - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. 

d-f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), który odnosi się do energii elektrycznej; 

48)  derywat gazowy - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się do paliw 

gazowych; 

49)  system gazowy wzajemnie połączony - wzajemnie połączone sieci gazowe, instalacje 

magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich 

urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami. 

 

Art. 7. 

[1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z 

podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego 

traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i 

dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki 

przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia 

umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o 
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odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, 

podając przyczyny odmowy.] 

<1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z 

podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego 

traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła 

energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i 

dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki 

przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi 

zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności 

instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie 

powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany 

podmiot, podając przyczyny odmowy.> 

2.  Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: 

termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia 

własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, 

zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji 

układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, harmonogram przyłączenia, 

warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do 

podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji 

przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi 

dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii 

przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za 

niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji 

prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej 

rozwiązania. 

<2a. Umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii oprócz 

postanowień wskazanych w ust. 2, powinna również zawierać postanowienia 

określające, że:  

1) termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w 

tej instalacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 48 miesięcy, a w 

przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia 

energii elektrycznej energię wiatru na morzu – 72 miesiące, od dnia zawarcia tej 

umowy; 

2) niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej 

instalacji we wskazanym w umowie o przyłączenie terminie jest podstawą 

wypowiedzenia umowy o przyłączenie.> 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie dotyczy przypadku, gdy 

ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do 

korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia 

mają być dostarczane. 

3a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków 
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przyłączenia do sieci, zwanych dalej "warunkami przyłączenia", w przedsiębiorstwie 

energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. 

3b. Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera w szczególności oznaczenie 

podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu, o 

których mowa w ust. 3, oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań 

określonych w art. 7a. 

4. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do spełniania technicznych 

warunków dostarczania paliw gazowych lub energii określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 oraz w odrębnych przepisach i koncesji. 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i 

rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o 

przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 

1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20. 

6. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do 

podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami 

konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie. 

7. Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dzieli się na grupy, biorąc pod uwagę 

parametry sieci, standardy jakościowe paliw gazowych lub energii oraz rodzaj i wielkość 

przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci. 

8. Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad: 

1) za przyłączenie do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ciśnień 

oraz do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie 

wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na 

podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację 

przyłączenia; 

2) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niż wymieniona w pkt 1, sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci 

ciepłowniczej, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu o 

stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej 

średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do 

przyłączania tych podmiotów, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16; 

stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej, 

jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub rodzaju tego odcinka; 

3)  za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 

energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych 

na realizację przyłączenia, z wyłączeniem: 

[a) odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 

MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, 
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za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie 

rzeczywistych nakładów,] 

<a) instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie 

wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej 

zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę 

opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów,> 

b) mikroinstalacji, za której przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 

nie pobiera się opłaty. 

<8
1
. Przez realizację przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci do sieci 

elektroenergetycznej lub do sieci ciepłowniczej rozumie się budowę odcinka lub 

elementu sieci służącego do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu 

ubiegającego się o ich przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lub do sieci 

ciepłowniczej, z pozostałą częścią sieci.> 

8a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do 

sieci, zwaną dalej "zaliczką", w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej 

określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z zastrzeżeniem ust. 8b. 

8b. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za 

przyłączenie do sieci i nie wyższa niż 3.000.000 zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki 

przekroczy wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością 

wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi 

odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki. 

8c. Zaliczkę wnosi się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków 

przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

8d.  Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot, o którym mowa w ust. 8a, 

dołącza w szczególności, w przypadku przyłączania do sieci źródeł innych niż 

mikroinstalacje: 

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie 

przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym albo 

2) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789 oraz z 2012 r. poz. 951), w 

przypadku budowy obiektu energetyki jądrowej, albo 

3) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń 

w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 934), w przypadku budowy źródła w polskim obszarze morskim; 

4) dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z nieruchomości, na 

której jest planowana inwestycja określona we wniosku z wyłączeniem źródeł 
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lokalizowanych w polskim obszarze morskim. 

8d
1
.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub pozwolenie na wznoszenie i 

wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich 

powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym 

planowaną inwestycją. 

[8d
2
.  W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii elektrycznej odmówi przyłączenia do sieci odnawialnego źródła 

energii z powodu braku technicznych warunków przyłączenia wynikających z braku 

niezbędnych zdolności przesyłowych sieci w terminie proponowanym przez podmiot 

ubiegający się o przyłączenie odnawialnego źródła energii przedsiębiorstwo energetyczne 

określa planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub 

modernizacji sieci, a także określa termin przyłączenia.] 

<8d
2
. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii elektrycznej odmówi przyłączenia do sieci instalacji 

odnawialnego źródła energii z powodu braku technicznych warunków przyłączenia 

wynikających z braku niezbędnych zdolności przesyłowych sieci, w terminie 

proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie instalacji odnawialnego 

źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne określa planowany termin oraz 

warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także określa 

termin przyłączenia.> 

8d
3
.  [W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie 

mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia 

odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej powiadamia podmiot ubiegający się o przyłączenie o 

wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki. Jeżeli 

podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:] 

 <W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w 

zakresie mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków 

przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powiadamia podmiot 

ubiegający się o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii o wielkości 

dostępnej mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki. Jeżeli 

podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:> 

1) wyraził zgodę na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to wydaje 

warunki przyłączenia; 

2) nie wyraził zgody na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to 

odmawia wydania warunków przyłączenia. 

Bieg terminu, o którym mowa w ust. 8g, ulega zawieszeniu do czasu otrzymania zgody od 

podmiotu ubiegającego się o przyłączenie. 

8d
4
. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 
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dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana 

mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż 

określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na 

podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie 

energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich 

układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku 

przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o 

przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-

rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 

8d
5
.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8d

4
, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; 

2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań 

technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a. 

8d
6
.  Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d

4
, podmiot ubiegający się o przyłączenie 

mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany dołączyć 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 posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest planowana 

inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8d
7
.  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej 

potwierdza złożenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d
4
, odnotowując datę jego 

złożenia. 

[8d
8
.  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej jest obowiązane określić w warunkach przyłączenia przewidywany 

harmonogram przyłączania odnawialnego źródła energii, uwzględniający poszczególne 

etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac.] 

<8d
8
. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej jest obowiązane określić w warunkach przyłączenia przewidywany 

harmonogram przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii, uwzględniający 

poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac.> 

8d
9
.  Przyłączane mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne 

określone w art. 7a ust. 1. Szczegółowe warunki przyłączenia, wymagania techniczne oraz 

warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym określają przepisy 

wydane na podstawie art. 9 ust. 3. 

8e. W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się 

ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z 

wyjątkiem przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie 

większej niż 2 MW, lub urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej 

nie większej niż 5 MW. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 
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dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy. 

8f. Koszty wykonania ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e, uwzględnia się odpowiednio w 

nakładach, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 3. 

8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie: 

1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez 

wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, 

a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki; 

2) 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez 

wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a 

w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki. 

8h. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej powinno potwierdzić pisemnie złożenie przez wnioskodawcę wniosku, 

określając w szczególności datę złożenia wniosku. 

8i. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia. W okresie ważności 

warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego 

do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 

8j. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

1) odmówi wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie z powodu braku 

technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, jest obowiązane 

niezwłocznie zwrócić pobraną zaliczkę; 

2) wyda warunki przyłączenia po terminie, o którym mowa w ust. 8g, jest obowiązane do 

wypłaty odsetek od wniesionej zaliczki liczonych za każdy dzień zwłoki w wydaniu 

tych warunków; 

3) wyda warunki przyłączenia, które będą przedmiotem sporu między przedsiębiorstwem 

energetycznym a podmiotem ubiegającym się o ich wydanie i spór zostanie 

rozstrzygnięty na korzyść tego podmiotu, jest obowiązane zwrócić pobraną zaliczkę 

wraz z odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki do dnia jej zwrotu, o ile nie 

nastąpi przyłączenie. 

8k. Stopę odsetek, o których mowa w ust. 8j, przyjmuje się w wysokości równej rentowności 

pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 

30 czerwca roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia, według 

danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz 

Główny Urząd Statystyczny. 

8l. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące: 

1) podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o 

napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy 

przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia 

umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej, 

2) wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych 



- 22 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci 

przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje 

elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 

110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc 

wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci 

elektroenergetycznej 

- z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji 

prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz na 

kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i 

będące w trakcie realizacji przyłączenia oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

9.  W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu 

braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do sieci 

przedsiębiorstwo to może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem 

ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci; przepisów ust. 

8 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a nie stosuje się. 

10. Koszty wynikające z nakładów na realizację przyłączenia podmiotów ubiegających się o 

przyłączenie, w zakresie, w jakim zostały pokryte wpływami z opłat za przyłączenie do 

sieci, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowią podstawy do ustalania w taryfie stawek 

opłat za przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych lub energii. 

11. W umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być ustalone niższe stawki opłat 

za przyłączenie do sieci niż ustalone na podstawie zasad określonych w ust. 8, a w 

przypadku o którym mowa w art. 7b ust. 1, nie pobiera się opłaty za przyłączenie do sieci. 

12. Przyłączany podmiot jest obowiązany umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu, o 

którym mowa w ust. 1, w obrębie swojej nieruchomości budowę i rozbudowę sieci w 

zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia oraz udostępnić pomieszczenia lub miejsca 

na zainstalowanie układów pomiarowych, na warunkach określonych w umowie o 

świadczenie usługi przyłączenia do sieci. 

13. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane powiadomić 

przyłączany podmiot o planowanych terminach prac wymienionych w ust. 12 z 

wyprzedzeniem umożliwiającym przyłączanemu podmiotowi przygotowanie 

nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych prac. 

14. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wydać, na wniosek zainteresowanego, 

oświadczenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw 

paliw gazowych lub energii oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci. 

Art. 7b. 

[1. Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do 

sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, oraz w którym 

przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tego obiektu 

wynosi nie mniej niż 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne 

warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w 

skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, 

ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, ma 
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obowiązek zapewnić efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i 

energii przez: 

1) wyposażenie obiektu w indywidualne odnawialne źródło ciepła, źródło ciepła 

użytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

albo 

2) przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej 

- chyba, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją 

ciepła odmówiło wydania warunków przyłączenia do sieci albo dostarczanie ciepła do 

tego obiektu z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnego odnawialnego źródła ciepła, 

źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródła ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność energetyczną, aniżeli z innego 

indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do 

tego obiektu.] 

<1. Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest 

przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła oraz 

w którym przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania 

tego obiektu wynosi nie mniej niż 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na którym 

istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie 

mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w 

instalacji odnawialnego źródła energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło 

odpadowe z instalacji przemysłowych, ma obowiązek zapewnić efektywne 

energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez: 

1) wyposażenie obiektu w indywidualną instalację odnawialnego źródła ciepła, źródło 

ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych albo 

2)  przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej 

– chyba że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją ciepła odmówiło wydania warunków przyłączenia do sieci albo 

dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnej 

instalacji odnawialnego źródła ciepła, źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub 

źródła ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zapewnia mniejszą 

efektywność energetyczną aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które 

może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu.> 

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli ceny ciepła stosowane 

przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające 

ciepło do sieci, o której mowa w ust. 1, są równe lub wyższe od obowiązującej średniej 

ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla źródła ciepła 

zużywającego tego samego rodzaju paliwo. 

3. Efektywność energetyczną dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 1, określa się na 

podstawie audytu, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

efektywności energetycznej. 
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Art. 9. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki funkcjonowania systemu gazowego, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo i 

niezawodne funkcjonowanie tego systemu, równoprawne traktowanie użytkowników 

systemu gazowego, wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci określone w odrębnych przepisach. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności: 

1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci; 

2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do 

sieci instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji magazynowych, sieci 

przesyłowych lub dystrybucyjnych oraz gazociągów bezpośrednich; 

3) sposób prowadzenia obrotu paliwami gazowymi; 

4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych i 

skraplania gazu ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 

korzystania z systemu gazowego i połączeń międzysystemowych; 

5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu gazowego oraz prowadzenia z 

użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw 

gazowych dostarczonych i pobranych z systemu; 

6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami w systemie gazowym; 

7) warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, w tym z innymi 

przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego oraz 

postępowania w sytuacjach awaryjnych; 

8) parametry jakościowe paliw gazowych i standardy jakościowe obsługi odbiorców; 

9) sposób załatwiania reklamacji. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, biorąc pod uwagę: 

bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie tego systemu, równoprawne traktowanie 

użytkowników systemu elektroenergetycznego, wymagania w zakresie ochrony 

środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci określone w odrębnych 

przepisach. 

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności: 

1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci; 

2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do 

sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, 

połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich; 

3)  sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną oraz procedurę zmiany sprzedawcy; 

4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia 

ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i 

połączeń międzysystemowych; 

5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz 

prowadzenia z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania 

energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu; 
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6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi; 

7) sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego; 

8) warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym z 

innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego, 

zarządzania przepływami i dysponowania mocą jednostek wytwórczych oraz 

postępowania w sytuacjach awaryjnych; 

9) zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami energetycznymi 

oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami; 

10) zakres i sposób przekazywania odbiorcom przez sprzedawcę informacji o strukturze 

paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w 

poprzednim roku; 

11) sposób informowania odbiorców przez sprzedawcę o miejscu, w którym są dostępne 

informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w 

poprzednim roku na środowisko, co najmniej w zakresie emisji dwutlenku węgla i 

radioaktywnych odpadów; 

12) parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców; 

13) sposób załatwiania reklamacji; 

14) zakres i sposób udostępniania użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o: 

a) warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do 

uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu 

elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym 

w szczególności dotyczących realizacji obrotu transgranicznego, zarządzania siecią i 

bilansowania systemu, planowanych wyłączeniach jednostek wytwórczych 

przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych centralnie 

dysponowanych przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach 

mocy tych jednostek wytwórczych, 

b) ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w 

lit. a; 

15) zakres i sposób informowania odbiorcy przez sprzedawcę o ilości zużytej przez tego 

odbiorcę energii elektrycznej w poprzednim roku oraz sposób informowania o miejscu, 

w którym są dostępne informacje o przykładowym zużyciu energii elektrycznej dla 

danej grupy przyłączeniowej odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej 

w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 6c, i charakterystykach technicznych 

efektywnych energetycznie urządzeń. 

[5.  Zakres, warunki i sposób bilansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, dla źródeł 

wykorzystujących energię wiatru, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, określa się odmiennie niż dla pozostałych źródeł energii, uwzględniając: 

1) udział energii elektrycznej wytworzonej w źródłach wykorzystujących energię wiatru w 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w kraju; 

2) czas, w jakim należy dokonać zgłoszenia umów sprzedaży energii elektrycznej do 

realizacji operatorom systemu elektroenergetycznego w stosunku do okresu, którego 
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one dotyczą. 

6.  Koszty wynikające ze stosowania dla źródeł wykorzystujących energię wiatru odmiennego 

bilansowania, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się w kosztach stanowiących podstawę 

do kalkulacji stawek opłat przesyłowych w taryfie operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego.] 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo i 

niezawodne funkcjonowanie tych systemów, równoprawne traktowanie odbiorców ciepła, 

wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji 

i sieci określone w odrębnych przepisach. 

8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, powinno określać w szczególności: 

1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci; 

2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do 

sieci urządzeń wytwórczych i instalacji odbiorców; 

3) sposób prowadzenia obrotu ciepłem; 

4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji ciepła, prowadzenia ruchu 

sieciowego i eksploatacji sieci; 

5) zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami energetycznymi 

oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami; 

6) parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców; 

7) sposób załatwiania reklamacji. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki, w odniesieniu do paliw gazowych i energii 

elektrycznej, powiadamia Komisję Europejską co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca 

danego roku, o wszelkich zmianach w działaniach mających na celu realizację 

obowiązków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony środowiska oraz o 

wpływie tych zmian na konkurencję krajową i międzynarodową. 

[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 
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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 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 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 
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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. 

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, 
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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. 

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, 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 
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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 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 5% 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, 

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 
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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. 

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 
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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 

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; 

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)  (uchylony); 

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. 
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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 

- biorąc pod uwagę w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania 

systemu gazowego oraz dostępne technologie wytwarzania biogazu rolniczego.] 

 

<Art. 9a. 

1. Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz 

towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, w zakresie 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 16, 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. 15, obliczoną w sposób 

określony w ust. 10. 

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

1) odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz 

złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3; 

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

2000 r. 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 ustawy z dnia 
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26 października 2000 r. 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

5)  towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 

ustawy z dnia 26 października 2000 r. 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. Odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh 

energii elektrycznej, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego rok realizacji obowiązku. 

4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sporządza wykaz odbiorców przemysłowych, 

którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, i ogłasza go w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do dnia 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku. 

5. Odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 

roku następującego po roku realizacji obowiązku, przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki: 

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

ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku 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 dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 8 pkt 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne są zgodne z prawdą.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

6. Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego 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; 
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2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 

2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832. 

7. 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. 

8. Deklaracja, o której mowa w ust. 7, stanowi podstawę wykonania przez towarowy 

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

9. 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, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3. Wysokość 

zabezpieczenia oraz sposób jego złożenia określa umowa zawarta między towarowym 

domem maklerskim lub domem maklerskim a składającym zlecenie. 

10. Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 1 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. 1 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 zakresu obowiązku określonego w ust. 

11 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 

1, a 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. 14, wyrażoną w MWh, 

Ozk – jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 5% 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, 
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Eok –  ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii 

elektrycznej wynikającą z zakresu obowiązku określonego w ust. 

11 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 

2, a 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. 14, 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 zakresu obowiązku określonego w ust. 

11 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 

1a, a 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. 14, wyrażoną w MWh. 

11. Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym mowa w ust. 1, 

określa się: 

1)  dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1, na poziomie: 

a) 3,9% w 2014 r., 

b) 4,9% w 2015 r., 

c) 6,0% w 2016 r., 

d) 7,0% w 2017 r., 

e) 8,0% w 2018 r.; 

2)  dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a, na poziomie: 

a) 1,1% w 2014 r., 

b) 1,3% w 2015 r., 

c) 1,5% w 2016 r., 

d) 1,8% w 2017 r., 

e) 2,3% w 2018 r.; 

3)  dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2, na poziomie 23,2% 

w każdym roku, począwszy od 2014 r. do 2018 r. 

12. Zakres obowiązku, o którym mowa w ust. 11, określa minimalny udział ilościowy 

sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych świadectw 

pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej, odniesiony do: 

1)  dokonanego zakupu energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2)  całkowitej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym niebędącym 

odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w pkt 1, przez przedsiębiorstwo 
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energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tą energię odbiorcom końcowym; 

3)  dokonanego zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany w transakcjach zawieranych we własnym imieniu przez 

odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3; 

4)  dokonanego zakupu energii elektrycznej przez towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców 

końcowych, innych niż odbiorcy przemysłowi, o których mowa w pkt 1. 

13. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone 

symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w ust. 10, 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 a 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 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 3 pkt 

20. 

14. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji 

Energetyki jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o 

których mowa w ust. 10, do dnia 31 maja każdego roku, obowiązujące w roku 

następnym. 

15. Opłata zastępcza, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi przychód Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest uiszczana na rachunek 

bankowy tego funduszu do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

16. 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, 
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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, 

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, 

5)  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, 

6)  maksymalną wysokość i sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii 

elektrycznej ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których 

mowa w ust. 1: 

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. 1 pkt 2 

– biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, zobowiązania wynikające z 

umów międzynarodowych oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie 

możliwości wykorzystania krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji.> 

 

Art. 9c. 

1. Operator systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych i 

skraplania gazu ziemnego lub operator systemu połączonego gazowego, odpowiednio do 

zakresu działania, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe 

traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony 

środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1) bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemu gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu; 

2) prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem 

wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości; 

3) eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z 

innymi systemami gazowymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania 
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systemu gazowego; 

4) zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w celu zaspokajania 

uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym i 

transgranicznym, dystrybucji tych paliw i ich magazynowania lub skraplania gazu 

ziemnego, a także w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a tam gdzie ma to 

zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi; 

5)  współpracę z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami 

energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów 

gazowych, systemów gazowych wzajemnie połączonych oraz skoordynowania ich 

rozwoju, w tym współpracę w ramach ENTSO gazu, o którym mowa w art. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005; 

6) dysponowanie mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego; 

7) zarządzanie przepływami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrów jakościowych 

tych paliw w systemie gazowym i na połączeniach z innymi systemami gazowymi; 

8) świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego; 

9) bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz 

prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania 

paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu; 

10) dostarczanie użytkownikom systemu i operatorom innych systemów gazowych 

informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji, usług 

magazynowania paliw gazowych lub usług skraplania gazu ziemnego, w tym o 

współpracy z połączonymi systemami gazowymi; 

11) (uchylony). 

12)  realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005. 

2. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego w zakresie systemu przesyłowego, stosując obiektywne i 

przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz 

uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1) bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej 

w sieci przesyłowej elektroenergetycznej; 

2) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej w sposób efektywny, przy 

zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej 

dostarczania oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych, koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w 

koordynowanej sieci 110 kV; 

3) eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z 

innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność 
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funkcjonowania systemu elektroenergetycznego; 

4) zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu 

zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w 

obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, a 

tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

5) współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub 

przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego 

funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju; 

6) dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz 

jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych 

do koordynowanej sieci 110 kV, uwzględniając umowy z użytkownikami systemu 

przesyłowego oraz techniczne ograniczenia w tym systemie; 

7) zarządzanie zdolnościami przesyłowymi połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

8) zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów 

jakościowych energii elektrycznej; 

9) bilansowanie systemu elektroenergetycznego, określanie i zapewnianie dostępności 

odpowiednich rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych i połączeń 

międzysystemowych na potrzeby równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię 

elektryczną z dostawami tej energii, zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz 

prowadzenie rozliczeń wynikających z: 

a) niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu 

elektroenergetycznego, 

b) zarządzania ograniczeniami systemowymi; 

9a) prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego; 

10) zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym 

przesyłowym, w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami 

elektroenergetycznymi oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kV, z uwzględnieniem technicznych 

ograniczeń w tym systemie; 

11) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej 

podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii; 

12) udostępnianie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o: 

a) warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do 

uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu 

elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym 

w szczególności dotyczących realizacji obrotu transgranicznego, zarządzania siecią i 

bilansowania systemu, planowanych wyłączeniach jednostek wytwórczych 
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przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych centralnie 

dysponowanych przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach 

mocy tych jednostek wytwórczych, 

b) ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w 

lit. a; 

13) opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o 

znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu 

po wystąpieniu awarii; 

14) realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7; 

15) opracowywanie normalnego układu pracy sieci przesyłowej oraz, we współpracy z 

operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, normalnego układu 

pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV; 

16) opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną i moc w systemie 

elektroenergetycznym; 

17) określanie potrzeb rozwoju sieci przesyłowej i połączeń międzysystemowych, a także 

w zakresie budowy nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej; 

18) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej. 

2a. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany współpracować z 

operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w utrzymywaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej elektroenergetycznej 

oraz technicznych rezerw zdolności dystrybucyjnych koordynowanej sieci 110 kV. 

2b.  Za usługi świadczone przez operatora systemu przesyłowego gazowego oraz operatora 

systemu przesyłowego elektroenergetycznego w przypadku, o którym mowa w art. 9h ust. 

3 pkt 2, właściciel sieci przesyłowej nie pobiera opłat 

3. Operator systemu dystrybucyjnego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w 

zakresie systemów dystrybucyjnych, stosując obiektywne i przejrzyste zasady 

zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając 

wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z 

zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej 

dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV; 

2) eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący 

niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego; 

3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie, 

rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania; 

4) współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub 

przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów 

elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a także niezawodnego oraz 

efektywnego funkcjonowania tych systemów; 
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5) dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z 

wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, 

przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV; 

6) bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na 

energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi; 

7) zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz współpracę z 

operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie zarządzania 

przepływami energii elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV; 

8) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej 

podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii; 

9) dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach 

świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych 

do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci; 

9a) umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 

odbiorców przyłączonych do sieci poprzez: 

a) budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej 

pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi, 

zapewniającej efektywną współpracę z innymi operatorami i przedsiębiorstwami 

energetycznymi, 

b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w uzgodnionej 

pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii 

elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich sprzedawcom i 

podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu 

przesyłowego, 

c) opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich 

standardowych profili zużycia, a także uwzględnianie zasad ich stosowania w 

instrukcji, o której mowa w art. 9g, 

d) udostępnianie danych dotyczących planowanego i rzeczywistego zużycia energii 

elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zużycia dla 

uzgodnionych okresów rozliczeniowych, 

e) wdrażanie warunków i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich 

uwzględnianie w instrukcji, o której mowa w art. 9g, 

f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostępnianie do publicznego 

wglądu w swoich siedzibach: 

– aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej, 

– informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze 

działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 
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– wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców 

umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii 

elektrycznej; 

10) współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy 

opracowywaniu planów, o których mowa w ust. 2 pkt 13; 

11) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych 

z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub 

rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej; 

12) stosowanie się do warunków współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV; 

13) opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z 

sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz 

współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy 

opracowywaniu normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV; 

14) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w utrzymaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy koordynowanej sieci 110 kV. 

3a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie 

posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, realizuje określone w ustawie 

obowiązki w zakresie współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego za pośrednictwem 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którego siecią jest połączony, 

który jednocześnie posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową. 

4. Operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, wykonując działalność gospodarczą, są 

obowiązani w szczególności przestrzegać przepisów o ochronie informacji niejawnych i 

innych informacji prawnie chronionych. 

4a.  Operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, oraz właściciel sieci przesyłowej są 

obowiązani zachować poufność informacji handlowych, które uzyskali w trakcie 

wykonywania działalności oraz zapobiegać ujawnianiu, w sposób dyskryminacyjny, 

informacji o własnej działalności, które mogą powodować korzyści handlowe. W tym celu 

właściciel sieci przesyłowej oraz pozostała część przedsiębiorstwa nie mogą korzystać ze 

wspólnych służb, w szczególności wspólnej obsługi prawnej, za wyjątkiem obsługi 

administracyjnej lub informatycznej. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw, o 

których mowa w art. 9d ust. 7. 

4b.  W przypadku zakupu lub sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez 

przedsiębiorstwa powiązane, operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, nie mogą 

wykorzystywać w niewłaściwy sposób informacji handlowych podlegających ochronie, 

uzyskanych od osób trzecich w trakcie wykonywanej działalności. 

5. Jeżeli do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, jest niezbędne korzystanie przez 

operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego z sieci, instalacji lub urządzeń 

należących do innych operatorów systemów lub przedsiębiorstw energetycznych, 
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udostępnienie tych sieci, instalacji lub urządzeń następuje na zasadach określonych w 

ustawie oraz na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. 

5a. Operatorzy systemów dystrybucyjnych instalujący u odbiorców końcowych 

przyłączonych do ich sieci liczniki zdalnego odczytu są obowiązani chronić dane 

pomiarowe dotyczące tych odbiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 

zm.). 

5b.  Przez liczniki zdalnego odczytu rozumie się zespół urządzeń służących do pozyskiwania 

danych pomiarowych, umożliwiający dwustronną komunikację z systemem 

teleinformatycznym. 

[6. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz w 

wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa krajowego 

systemu elektroenergetycznego.] 

<6. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest 

obowiązany zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem 

niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego.> 

6a. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego działania, jest 

obowiązany do odbioru biogazu rolniczego o parametrach jakościowych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 11, wytworzonego w instalacjach 

przyłączonych bezpośrednio do sieci tego operatora. 

7. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

do odbioru energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyłączonych bezpośrednio do 

sieci tego operatora. 

8. Operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego za korzystanie z krajowego systemu 

elektroenergetycznego pobiera opłaty na warunkach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 46 ust. 3 i 4, a także może żądać od odbiorców przyłączonych do 

systemu elektroenergetycznego informacji o ilości energii elektrycznej zużywanej przez 

tych odbiorców, służącej do obliczenia tej opłaty. 

9. Operator systemu przesyłowego, odpowiednio do zakresu działania, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki, do dnia 31 marca każdego roku, informacje za 

poprzedni rok kalendarzowy o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania 

systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego, w szczególności dotyczące: 

1) zdolności przesyłowych sieci oraz mocy źródeł przyłączonych do tej sieci; 

2) jakości i poziomu utrzymania sieci; 

3) podejmowanych działań mających na celu pokrywanie szczytowego zapotrzebowania 

na paliwa gazowe lub energię elektryczną, w tym, w przypadku wystąpienia przerw w 
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dostarczaniu tych paliw lub energii do sieci; 

4) sporządzanych planów w zakresie określonym w pkt 1-3. 

9a. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego, odpowiednio do zakresu działania, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do dnia 31 marca danego roku, 

informacje w zakresie objętym sprawozdaniem, o którym mowa w art. 15b. Sporządzając 

informacje dotyczące oceny połączeń międzysystemowych z sąsiednimi krajami, należy 

uwzględnić opinie operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych tych 

krajów. 

9b. Użytkownicy systemu elektroenergetycznego, w szczególności operatorzy systemów 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych, przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy 

końcowi są obowiązani przekazywać operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, na jego wniosek, 

dane niezbędne do sporządzenia informacji, o których mowa w ust. 9a, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 

10. Operatorzy systemów przesyłowych współdziałają z Komisją Europejską w sprawach 

dotyczących rozwoju transeuropejskich sieci przesyłowych. 

10a.  Operatorzy systemów przesyłowych współpracują z operatorami systemów 

przesyłowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu stworzenia co 

najmniej jednego zintegrowanego systemu na poziomie regionalnym dla alokacji zdolności 

przesyłowych i kontrolowania bezpieczeństwa systemu. 

11. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu 

kwartału, informacje o ilości energii elektrycznej importowanej w danym kwartale z 

państw niebędących członkami Unii Europejskiej. 

[12. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

do przedstawiania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o ilościach energii 

elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do jego sieci i 

wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje 

źródeł, w terminie do dnia: 

1) 31 lipca - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku; 

2) 31 stycznia - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.] 

<12. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest 

obowiązany przedstawiać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje o 

ilościach energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu 

elektroenergetycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje źródeł, w terminie do 

dnia: 

1) 31 lipca – za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku, 

2) 31 stycznia – za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego 

– z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to instalacji spalania wielopaliwowego i układów 

hybrydowych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych 
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źródłach energii, oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z 

członem pompowym.> 

 

[Art. 9e. 

1. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle 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 odnawialnym źródle energii spełniającej jednocześnie 

warunki wysokosprawnej kogeneracji. 

2. Świadectwo pochodzenia zawiera w szczególności: 

1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w odnawialnym źródle energii; 

2) określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii, w którym energia 

elektryczna została wytworzona; 

3) dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej świadectwem pochodzenia i 

wytworzonej w określonym odnawialnym źródle energii; 

4) określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona; 

5) wskazanie podmiotu, który będzie organizował obrót prawami majątkowymi 

wynikającymi ze świadectw pochodzenia; 

6) kwalifikację odnawialnego źródła energii do źródła, o którym mowa w art. 9a ust. 8f. 

3. Świadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek 

przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

odnawialnych źródłach energii, złożony za pośrednictwem operatora systemu 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się odnawialne źródło 

energii określone we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do 

wydawania świadectw pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w odnawialnym źródle energii; 

2) określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii, w którym energia 

elektryczna została wytworzona; 

3) dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w określonym odnawialnym 

źródle energii; 

4) określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona; 

5) (uchylony); 

6) dane o ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. 

4a. Okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i ust. 4 pkt 4, obejmuje jeden lub więcej 

następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego. 

4b. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii przedkłada operatorowi 
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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 elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnym źródle energii, określonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-

rozliczeniowych. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe zapewnia wytwarzający tę energię. 

5a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania świadectwa pochodzenia, jeżeli 

wniosek, o którym mowa w ust. 3, został przedłożony operatorowi systemu 

elektroenergetycznego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4b. Odmowa wydania 

świadectwa pochodzenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

6. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar 

giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych. 

7. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia powstają z chwilą zapisania 

świadectwa, na podstawie informacji o wydanych świadectwach pochodzenia, o której 

mowa w ust. 17, po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw 

pochodzenia prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w ust. 9, i przysługują osobie 

będącej posiadaczem tego konta. 

8. Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia następuje z 

chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia. 

9. Rejestr świadectw pochodzenia prowadzi podmiot prowadzący: 

1) giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych lub 

2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

- organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia. 

10. Podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest obowiązany prowadzić rejestr świadectw 

pochodzenia w sposób zapewniający: 

1) identyfikację podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze 

świadectw pochodzenia; 

2) identyfikację przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej; 

3) zgodność ilości energii elektrycznej objętej zarejestrowanymi świadectwami 

pochodzenia z ilością energii elektrycznej odpowiadającą prawom majątkowym 

wynikającym z tych świadectw. 

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. 9a ust. 1a, 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. 
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12. Wpis do rejestru świadectw pochodzenia oraz dokonane zmiany w rejestrze podlegają 

opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia rejestru. 

13. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, 

odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o 

których mowa w art. 9a ust. 1a, 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. 9a ust. 1 i 8, 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 maklerski lub 

dom maklerski. 

14. Świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest 

uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 w 

poprzednim roku kalendarzowym. 

15. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia wygasają z chwilą jego 

umorzenia. 

16. Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski, o których mowa w art. 9a ust. 1a, wraz z wnioskiem o umorzenie świadectw 

pochodzenia jest obowiązany złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokument, o 

którym mowa w ust. 11. 

17. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje informacje o wydanych i umorzonych 

świadectwach pochodzenia podmiotowi prowadzącemu rejestr tych świadectw, o którym 

mowa w ust. 9. 

18. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

odnawialnych źródłach 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 

odnawialnych źródłach 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. 9p ust. 1.] 

<Art. 9e
1
.
 

Do wniosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3, należy dołączyć 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) do wytworzenia energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej w odnawialnym 

źródle energii nie wykorzystywano: 
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a) ziaren zbóż spełniających wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie 

interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do 

zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. 

Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.), które podlegają zakupowi 

interwencyjnemu, zwanych dalej „zbożami pełnowartościowymi”, z 

wyłączeniem wykorzystania zbóż pełnowartościowych w odnawialnych źródłach 

energii wykorzystujących w procesie przetwarzania energię pozyskiwaną z 

biogazu rolniczego, 

b) innych paliw niż biomasa, biopłyny, biogaz, biogaz rolniczy oraz biomasy 

zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającej 

substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy, 

c) drewna pełnowartościowego w rozumieniu przepisów wydanych na postawie 

art. 9a ust. 9 – w przypadku jednostki wytwórczej w odniesieniu do której do 

energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła 

wytworzonego z drewna pełnowartościowego, na zasadach określonych w tych 

przepisach;  

2) do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego wykorzystano wyłącznie 

surowce i produkty, o których mowa w art. 3 pkt 20a; 

3) do wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów wykorzystano wyłącznie biomasę; 

4) biopłyny wykorzystane do wytworzenia energii elektrycznej, spełniają kryteria 

zrównoważonego rozwoju, określone w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych; 

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 oraz z przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łącznej masie biomasy w 

ilości określonej we wniosku, o którym mowa w art. 9e ust. 3, dostarczonej do 

procesu spalania, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 9a ust. 9.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań.> 

 

Art. 9l. 

1. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest 

świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej "świadectwem pochodzenia z 

kogeneracji". Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje się oddzielnie dla energii 

elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji: 

1) opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła 

poniżej 1 MW; 

1a) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w 
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czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub 

gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

2) innej niż wymienionej w pkt 1 i 1a. 

1a. W jednostce kogeneracji, w której są spalane paliwa gazowe lub metan uwalniany i 

ujmowany przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub 

zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gaz uzyskiwany z przetwarzania 

biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych wspólnie z innymi paliwami, do energii elektrycznej wytwarzanej w 

wysokosprawnej kogeneracji: 

1) w jednostce kogeneracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się część energii 

elektrycznej odpowiadającą udziałowi energii chemicznej paliwa gazowego, 

2) w jednostce kogeneracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1a, zalicza się część energii 

elektrycznej odpowiadającą udziałowi energii chemicznej metanu uwalnianego i 

ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub 

zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazu uzyskiwanego z przetwarzania 

biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych 

- w energii chemicznej paliw zużywanych do wytwarzania energii, obliczaną na podstawie 

rzeczywistych wartości opałowych tych paliw. 

1b. Dla jednostki energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, wydaje się tylko jedno świadectwo pochodzenia z 

kogeneracji. 

2. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji określa w szczególności: 

1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji; 

2) lokalizację, typ i moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji, w której energia 

elektryczna została wytworzona; 

3) ilość, rodzaj i średnią wartość opałową paliw, z których została wytworzona energia 

elektryczna i ciepło w jednostce kogeneracji; 

4) ilość ciepła użytkowego w kogeneracji i sposoby jego wykorzystania; 

5) dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej świadectwem pochodzenia z 

kogeneracji, wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w określonej jednostce 

kogeneracji; 

6) okres, w którym została wytworzona energia elektryczna w wysokosprawnej 

kogeneracji; 

7) ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej wyrażoną w procentach, kwalifikującą do 

uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji; 

[8) kwalifikację jednostki kogeneracji do jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a 

albo pkt 2 lub w art. 9a ust. 8d.] 

<8)  kwalifikację jednostki kogeneracji do jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

1a albo pkt 2.> 
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3. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na 

wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, złożony za pośrednictwem operatora systemu 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się jednostka kogeneracji 

określona we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania 

świadectw pochodzenia z kogeneracji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji; 

2) określenie lokalizacji, typu i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji, w 

której energia elektryczna została wytworzona; 

3) określenie rodzaju i średniej wartości opałowej paliw, z których została wytworzona 

energia elektryczna i ciepło w jednostce kogeneracji, oraz ilości tych paliw ustalone na 

podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-

rozliczeniowych; 

4) określenie, na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych, ilości ciepła użytkowego w kogeneracji, z podziałem na 

sposoby jego wykorzystania; 

5) określenie, na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych, danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracji; 

6) określenie okresu, w którym została wytworzona energia elektryczna w 

wysokosprawnej kogeneracji; 

7) określenie ilości energii pierwotnej wyrażonej w procentach, która została 

zaoszczędzona, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w 

wysokosprawnej kogeneracji obliczonej na podstawie referencyjnych wartości dla 

wytwarzania rozdzielonego; 

[8) informacje o spełnieniu warunków uprawniających do wydania świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce 

kogeneracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 1a albo 2 lub w art. 9a ust. 8d;] 

<8)  informacje o spełnieniu warunków uprawniających do wydania świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce 

kogeneracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 1a albo w pkt 2;> 

9) (uchylony). 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest sporządzany na podstawie danych dotyczących 

wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, obejmującego jeden lub 

więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego 

oraz planowanej w tym roku średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej 

paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przedkłada 
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operatorowi systemu elektroenergetycznego w terminie do 14. dnia następnego miesiąca 

po zakończeniu okresu wytworzenia energii elektrycznej objętej tym wnioskiem. 

7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest składany za okres: 

1) roku kalendarzowego należy dołączyć do niego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 

10, sporządzone na podstawie uzyskanej w tym okresie rzeczywistej średniorocznej 

sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub 

mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji; 

2) krótszy niż określony w pkt 1 - dane ilościowe zawarte w tym wniosku podaje się 

łącznie za okres objęty tym wnioskiem, z podziałem na poszczególne miesiące. 

8. 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 elektrycznej określonych na 

podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4 pkt 5. 

9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3, został przedłożony operatorowi 

systemu elektroenergetycznego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6. Odmowa 

wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji następuje w drodze postanowienia, na 

które służy zażalenie. 

10. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 3, przedkłada Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki do dnia 15 lutego każdego roku sprawozdanie zawierające dane, o 

których mowa w ust. 4, dotyczące jednostki kogeneracji za okres poprzedniego roku 

kalendarzowego, określone na podstawie rzeczywistej średniorocznej sprawności 

przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło 

użytkowe w kogeneracji; do wniosku należy dołączyć schemat zespołu urządzeń 

wchodzących w skład jednostki kogeneracji. 

11.  Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 10, przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki: 

1) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w ust. 16, sporządzaną na podstawie 

badania przeprowadzonego w przedsiębiorstwie energetycznym dla danej jednostki 

kogeneracji, stwierdzającą prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz 

zasadność składania wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla 

energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym, oraz 

2) wniosek o wydanie odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia z kogeneracji dla 

energii elektrycznej, w przypadku wystąpienia niedoboru ilości energii elektrycznej 

wynikającej z wydanych temu przedsiębiorstwu świadectw pochodzenia z kogeneracji 

w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji przez daną jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i 

wykazanej w sprawozdaniu, lub 

[3) wniosek o umorzenie odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia z kogeneracji dla 

energii elektrycznej, w przypadku wystąpienia nadwyżki ilości energii elektrycznej 

wynikającej z wydanych temu przedsiębiorstwu świadectw pochodzenia z kogeneracji w 
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stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji przez daną jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i 

wykazanej w sprawozdaniu; tak umorzone świadectwa pochodzenia z kogeneracji nie 

stanowią podstawy do rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 8.] 

<3)  wniosek o umorzenie odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia z kogeneracji 

dla energii elektrycznej, w przypadku wystąpienia nadwyżki ilości energii 

elektrycznej wynikającej z wydanych temu przedsiębiorstwu świadectw 

pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez daną jednostkę kogeneracji w 

poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej w sprawozdaniu; tak umorzone 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji nie stanowią podstawy do rozliczenia 

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

12. Do wydawania świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w ust. 11 pkt 2, 

przepisy ust. 1-4, 6, 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 

[13. Do umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w ust. 11 pkt 3, 

przepisy art. 9e ust. 13 i 15-17 oraz art. 9m ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<13. Do umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w ust. 11 

pkt 3, przepisy art. 9m ust. 8–12 stosuje się odpowiednio.> 

14. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki umarza świadectwo pochodzenia z kogeneracji 

wydane dla energii elektrycznej, o której mowa w art. 9a ust. 8d. 

15. Do świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w ust. 14, przepisów art. 9m 

nie stosuje się. 

16. Polskie Centrum Akredytacji przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, na jego 

wniosek, wykaz akredytowanych jednostek, które zatrudniają osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz zapewniają niezależność w 

przedstawianiu wyników badań, o których mowa w ust. 11 pkt 1, a także przekazuje 

informacje o jednostkach, którym udzielono akredytacji, ograniczono zakres akredytacji, 

zawieszono lub cofnięto akredytację. 

[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 
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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 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.] 

<Art. 9m. 

1. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia z kogeneracji są zbywalne i 

stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych. 

2. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia z kogeneracji powstają z 

chwilą zapisania świadectwa, na podstawie informacji o wydanych świadectwach 

pochodzenia z kogeneracji, o której mowa w ust. 12, po raz pierwszy na koncie 

ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia z kogeneracji prowadzonym przez 

podmiot, o którym mowa w ust. 4, i przysługują osobie będącej posiadaczem tego 

konta. 

3. Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze 

świadectw pochodzenia z kogeneracji. 

4. Rejestr świadectw pochodzenia z kogeneracji prowadzi podmiot prowadzący: 

1)  giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych lub 

2)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

– organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw 

pochodzenia. 

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany prowadzić rejestr świadectw 

pochodzenia z kogeneracji w sposób zapewniający: 

1)  identyfikację podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze 

świadectw pochodzenia z kogeneracji; 

2)  identyfikację przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia z kogeneracji oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii 

elektrycznej; 
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3)  zgodność ilości energii elektrycznej objętej zarejestrowanymi świadectwami 

pochodzenia z kogeneracji z ilością energii elektrycznej odpowiadającą prawom 

majątkowym wynikającym z tych świadectw. 

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany na wniosek odbiorcy 

przemysłowego, przedsiębiorstwa energetycznego, odbiorcy końcowego oraz 

towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 9a 

ust. 2, lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji, wydać dokument stwierdzający prawa 

majątkowe wynikające z tych świadectw przysługujące wnioskodawcy i odpowiadającą 

tym prawom ilość energii elektrycznej. 

7. Wpis do rejestru świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz dokonane zmiany w 

rejestrze podlegają opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia 

rejestru. 

8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek odbiorcy przemysłowego, 

przedsiębiorstwa energetycznego, odbiorcy końcowego oraz towarowego domu 

maklerskiego lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 9a ust. 2, którym 

przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, 

umarza, w drodze decyzji, te świadectwa w całości lub części. 

9. Towarowy dom maklerski lub dom maklerski, wykonując obowiązek, o którym mowa 

w art. 9a ust. 1, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców 

końcowych, może złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 

umorzenie świadectw pochodzenia z kogeneracji 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 maklerski lub dom maklerski. 

10. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia z kogeneracji wygasają z 

chwilą jego umorzenia. 

11. Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz 

towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 9a ust. 2, wraz z 

wnioskiem o umorzenie świadectw pochodzenia z kogeneracji jest obowiązany złożyć 

do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokument, o którym mowa w ust. 6. 

12. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje informacje o wydanych i 

umorzonych świadectwach pochodzenia z kogeneracji podmiotowi prowadzącemu 

rejestr tych świadectw, o którym mowa w ust. 4. 

13. Prawom majątkowym wynikającym ze świadectw pochodzenia z kogeneracji 

odpowiada określona ilość energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji, wyrażona z dokładnością do jednej kWh. 

14. 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. 1, w poprzednim roku kalendarzowym.> 
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[Art. 9o. 

1. Potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci 

dystrybucyjnej gazowej jest świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, zwane dalej 

"świadectwem pochodzenia biogazu". 

2. Świadectwo pochodzenia biogazu zawiera: 

1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem biogazu 

rolniczego; 

2) określenie lokalizacji i znamionowej wydajności instalacji, w której biogaz rolniczy 

został wytworzony; 

3) dane dotyczące ilości biogazu rolniczego objętego świadectwem pochodzenia biogazu; 

4) dane dotyczące ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 

źródłach energii, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 9a ust. 11; 

5) określenie okresu, w którym biogaz rolniczy został wytworzony. 

3. Świadectwo pochodzenia biogazu wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek 

przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem biogazu rolniczego, 

złożony za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, na którego 

obszarze działania znajduje się instalacja wytwarzania biogazu rolniczego określona we 

wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wydawania świadectw 

pochodzenia biogazu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem biogazu 

rolniczego; 

2) określenie lokalizacji i znamionowej wydajności instalacji, w której biogaz rolniczy 

został wytworzony; 

3) dane dotyczące ilości biogazu rolniczego objętego świadectwem pochodzenia biogazu; 

4) dane dotyczące ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 

źródłach energii, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 9a ust. 11 i odpowiadającej ilości biogazu rolniczego wytworzonego w określonej 

instalacji; 

5) określenie okresu, w którym biogaz rolniczy został wytworzony. 

5. Okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 5, obejmuje jeden lub więcej następujących 

po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem biogazu rolniczego przedkłada operatorowi systemu dystrybucyjnego 

gazowego, w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości biogazu 

rolniczego objętej tym wnioskiem. 

7. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego 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 wytwarzanego biogazu rolniczego 

wprowadzanego do sieci gazowej dystrybucyjnej, określonych na podstawie wskazań 
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urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe zapewnia 

wytwarzający biogaz rolniczy. 

8. Przepisy art. 9e ust. 5a-17 stosuje się odpowiednio do praw majątkowych wynikających ze 

świadectw pochodzenia biogazu, przeniesienia tych praw oraz rejestru tych świadectw. 

Art. 9p. 

1.  Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania 

energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru 

przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 

2. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest Prezes Agencji Rynku 

Rolnego, zwany dalej "organem rejestrowym". 

3.  Przepisy art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-8 i art. 6-9 ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw energetycznych 

wykonujących działalność, o której mowa w ust. 1. 

4.  (uchylony). 

5. Organ rejestrowy przekazuje Prezesowi URE informacje o zmianach dokonywanych w 

rejestrze, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania tych zmian. 

6. Przepisy art. 9e ust. 18 pkt 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw zajmujących 

się wytwarzaniem biogazu rolniczego i wprowadzaniem go do sieci dystrybucyjnej 

gazowej. 

7. Przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

oraz podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych wykonują 

obowiązek określony w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z dnia 24 

czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących 

infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym rozporządzenie (WE) 

nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7), zwanym dalej "rozporządzeniem Rady 

(UE, EURATOM) nr 617/2010", poprzez przekazanie organowi rejestrowemu informacji 

dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z 

biogazu rolniczego (instalacje o mocy elektrycznej co najmniej 20 MW). 

Art. 9r. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność, o której mowa w art. 9p ust. 1, jest 

obowiązane do: 

1) wykorzystywania surowców, o których mowa w art. 3 pkt 20a; 

2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej: 

a) ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub 

do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b) ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu 

rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanego do 

wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub 

wykorzystanego w inny sposób, 

c) ilości ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie 

rozdzielonym lub kogeneracyjnym; 
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3) przekazywania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie 45 dni po zakończeniu 

kwartału, sprawozdań kwartalnych zawierających informacje, o których mowa w pkt 2, 

według wzoru opracowanego i udostępnionego przez Agencję Rynku Rolnego. 

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego na podstawie danych zawartych w rejestrze przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, oraz sprawozdań 

kwartalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza zbiorczy raport roczny 

zawierający: 

1) wykaz przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność, o której mowa w art. 

9p ust. 1; 

2) informacje, o których mowa ust. 1 pkt 2. 

3. Zbiorczy raport roczny, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji Rynku Rolnego 

przekazuje: 

1) ministrom właściwym do spraw: gospodarki, rynków rolnych oraz środowiska, 

2) Prezesowi URE 

- do dnia 15 marca następnego roku. 

Art. 9s. 

1. Organ rejestrowy jest uprawniony do kontroli wykonywania działalności gospodarczej, o 

której mowa w art. 9p ust. 1. 

2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy organu rejestrowego na podstawie pisemnego 

upoważnienia oraz po okazaniu legitymacji służbowej. 

3. Osoby upoważnione do przeprowadzenie kontroli są uprawnione do: 

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest wykonywana 

działalność, o której mowa w art. 9p ust. 1; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników 

informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli. 

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który powinien zawierać także wnioski 

i zalecenia oraz informację o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Termin do 

złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu. 

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego przeprowadzający 

kontrolę zamieszcza stosowną adnotację w tym protokole. 

6. Organ rejestrowy może upoważnić do przeprowadzenia kontroli inny organ administracji 

wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności; przepisy ust. 2-5 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 9s
1
. 

Do poświadczenia spełnienia przez biopłyny kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których 

mowa w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 

następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 

05.06.2009, str. 16), stosuje się przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.] 

[Art. 9t. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w 

źródłach odnawialnych z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 
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przesyłaniem energii elektrycznej lub paliw gazowych, magazynowaniem paliw gazowych, 

skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego oraz podmioty 

realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych wykonują obowiązek określony 

w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 poprzez przekazanie Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w sektorach 

gazu ziemnego i energii elektrycznej, w zakresie określonym w pkt 2 lub 3 załącznika do 

powyższego rozporządzenia.] 

<Art. 9t. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym 

w instalacjach odnawialnego źródła energii z wyłączeniem wytwarzania energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego, przesyłaniem energii elektrycznej lub paliw 

gazowych, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub 

regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego oraz podmioty realizujące lub planujące 

realizację projektów inwestycyjnych wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu 

Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 poprzez przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w sektorach gazu 

ziemnego i energii elektrycznej, w zakresie określonym w pkt 2 lub 3 załącznika do tego 

rozporządzenia.> 

[Art. 9u. 

Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także 

sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej 

ustawy. 

Art. 9v. 

Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej 

znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i oferowaną do 

sprzedaży przez osobę, o której mowa w art. 9u, jest obowiązany zakupić ten sprzedawca. 

Zakup tej energii odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii 

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

Art. 9w. 

1. Osoba, o której mowa w art. 9u, informuje operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania jest przyłączona mikroinstalacja, o 

zmianie rodzaju mikroinstalacji oraz zainstalowanej mocy elektrycznej w mikroinstalacji, 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany. 

2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na podstawie informacji, o 

których mowa w ust. 1, oraz posiadanych danych sporządza sprawozdanie półroczne 

zawierające: 

1) wykaz osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji; 

2) dane dotyczące: 

a) ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, 

b) ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 
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c) rodzaju mikroinstalacji, jej lokalizacji oraz zainstalowanej mocy elektrycznej. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie 30 

dni od dnia zakończenia półrocza. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki niezwłocznie 

zamieszcza sprawozdanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. 

Art. 9x. 

Przepisy art. 9u-9w stosuje się odpowiednio do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego w mikroinstalacji przez osobę, o której mowa w art. 9u, a także sprzedaży tej 

energii przez tę osobę.] 

[Rozdział 2a   

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii 

Art. 11g. 

1. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, 

zwana dalej "gwarancją pochodzenia", jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie 

odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość wprowadzonej do sieci 

dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej energii elektrycznej została wytworzona w 

odnawialnym źródle energii. 

2. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. 

3. Przekazanie gwarancji pochodzenia następuje niezależnie od przeniesienia praw 

majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. 

Art. 11h. 

1. Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek wytwórcy energii elektrycznej 

wytworzonej w odnawialnym źródle energii, zwany dalej "wnioskiem o wydanie gwarancji 

pochodzenia". 

2. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania zostało przyłączone odnawialne 

źródło energii, w terminie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii 

elektrycznej objętej wnioskiem. 

3. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera: 

1) oznaczenie wytwórcy energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1; 

2) określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii, w którym została 

wytworzona energia elektryczna w odnawialnym źródle energii; 

3) dane dotyczące ilości wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii; 

4) określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy 

kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna w 

odnawialnym źródle energii została wytworzona, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i 

zakończenia wytwarzania tej energii; 

5) wskazanie czy odnawialne źródło energii określone we wniosku korzystało z 

mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w 

odnawialnym źródle energii; 

6) wskazanie daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w odnawialnym źródle 
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energii. 

4. Do wydawania gwarancji pochodzenia oraz innych dokumentów potwierdzających wydanie 

gwarancji pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) o wydawaniu 

zaświadczeń. 

5. Gwarancje pochodzenia oraz inne dokumenty potwierdzające wydanie gwarancji 

pochodzenia wydaje się w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku o 

wydanie gwarancji pochodzenia i w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje 

ten wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz z potwierdzeniem ilości 

wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, ustalonej na podstawie 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

Art. 11i. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od 

dnia przekazania przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub 

operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego wniosku o wydanie gwarancji 

pochodzenia. 

2. Gwarancja pochodzenia jest wydawana na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia 

wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii objętej wnioskiem o 

wydanie gwarancji pochodzenia. 

3. Po upływie okresu określonego w ust. 2 gwarancja pochodzenia wygasa i podlega 

wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 11l ust. 1. 

4. Gwarancja pochodzenia jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera dane określone 

w art. 11h ust. 3 oraz wskazuje datę jej ważności. 

5. Gwarancje pochodzenia tracą ważność z chwilą ich przekazania odbiorcy końcowemu. 

6. Gwarancję pochodzenia wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 

MWh. 

7. Gwarancja pochodzenia wydawana jest w formie elektronicznej i przekazywana 

bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 11l ust. 1. 

Art. 11j. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania gwarancji pochodzenia jeżeli 

wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia, został złożony operatorowi systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego po upływie terminu, o którym mowa w art. 11h ust. 2. 

2. Odmowa wydania gwarancji pochodzenia następuje w drodze postanowienia, na które 

służy zażalenie. 

Art. 11k. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na pisemny wniosek podmiotu, uznaje gwarancje 

pochodzenia wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
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(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może odmówić uznania gwarancji pochodzenia, o 

której mowa w ust. 1, w przypadku gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości co do jej 

autentyczności lub wiarygodności. 

3. Odmowa uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 2, następuje w drodze 

postanowienia, na które służy zażalenie. 

4. O przyczynie odmowy uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 2, Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki niezwłocznie informuje Komisję Europejską, podając 

przyczynę odmowy. 

5. Gwarancja pochodzenia, o której mowa w ust. 1, jest ważna przez okres 12 miesięcy od 

dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej na którą została wydana. 

Art. 11l. 

1. Rejestr gwarancji pochodzenia prowadzi podmiot prowadzący: 

1) giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych lub 

2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

- organizujący obrót gwarancjami pochodzenia. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić rejestr gwarancji 

pochodzenia w sposób zapewniający identyfikację: 

1) wytwórców, którym wydano gwarancję pochodzenia; 

2) podmiotów, których gwarancje pochodzenia wydane w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, zostały uznane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

3) przysługujących gwarancji pochodzenia oraz odpowiadającej im ilości energii 

elektrycznej. 

3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje informacje o wydanych oraz uznanych 

gwarancjach pochodzenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wytwórca oraz podmiot posiadający konto w rejestrze gwarancji pochodzenia są 

obowiązani poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podmiot, o którym 

mowa w ust. 1, o przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu w terminie 7 

dni od dnia jej przekazania. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, podlega wpisowi do rejestru gwarancji pochodzenia. 

6. Przeniesienie gwarancji pochodzenia następuje z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu 

w rejestrze gwarancji pochodzenia. 

7. Wpis do rejestru gwarancji pochodzenia oraz zmiany dokonane w tym rejestrze podlegają 

opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia tego rejestru. 

8. Wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii o łącznej 

mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z: 

1) opłat, o których mowa w ust. 7; 

2) opłaty skarbowej za wydanie gwarancji pochodzenia. 
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9. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany wydać podmiotowi posiadającemu 

konto w rejestrze gwarancji pochodzenia dokument potwierdzający przysługujące temu 

podmiotowi gwarancje pochodzenia w celu potwierdzenia odbiorcy końcowemu, że 

określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 

dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle 

energii.] 

Art. 14. 

Polityka energetyczna państwa określa w szczególności: 

1) bilans paliwowo-energetyczny kraju; 

2) zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii; 

3) zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne; 

4) efektywność energetyczną gospodarki; 

5) działania w zakresie ochrony środowiska; 

[6) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii;] 

<6) rozwój wykorzystania instalacji odnawialnego źródła energii;> 

7) wielkości i rodzaje zapasów paliw; 

8) kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo-

energetycznego; 

9) kierunki prac naukowo-badawczych; 

10) współpracę międzynarodową. 

[Art. 15e. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje do Komisji Europejskiej informacje 

dotyczące infrastruktury energetycznej w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, energii 

elektrycznej, w tym energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, biopaliw oraz dotyczącej 

wychwytywania i składowania dwutlenku węgla emitowanego przez te sektory będących w 

obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu Rady (UE, 

EURATOM) nr 617/2010.] 

<Art. 15e. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej informacje 

dotyczące infrastruktury energetycznej w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, 

energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, biopaliw oraz dotyczącej wychwytywania i składowania 

dwutlenku węgla emitowanego przez te sektory, będących w obszarze zainteresowania 

Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 

617/2010.> 

Art. 16. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii sporządza, dla obszaru swojego działania, plan rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, na 

okres nie krótszy niż 3 lata, uwzględniając: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - w przypadku planów 

sporządzanych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw 
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gazowych lub energii; 

2) ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub ustalenia planu 

zagospodarowania przestrzennego województw, albo w przypadku braku takiego planu, 

strategię rozwoju województwa - w przypadku planów sporządzanych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii; 

3) politykę energetyczną państwa; 

4) dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym, o którym mowa w art. 8 

ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/ 2010 z dnia 13 

lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w art. 

8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 

lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 - w przypadku przedsiębiorstwa 

energetycznego zajmującego się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej. 

2. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres 10 lat. 

Plan ten w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe podlega aktualizacji co 2 lata, a w 

zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną - co 3 lata. 

3. Operator systemu przesyłowego gazowego wykonujący obowiązki operatora na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, aktualizuje corocznie plan rozwoju w 

zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. 

4. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego i operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres nie 

krótszy niż 5 lat. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się do aktualizacji planu. 

5. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego sporządzają prognozę dotyczącą stanu bezpieczeństwa dostarczania 

energii elektrycznej na okres nie krótszy niż 15 lat. 

6. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 

gazowe lub energię elektryczną sporządzany przez operatora systemu dystrybucyjnego 

gazowego i operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uwzględnia 

odpowiednio plan rozwoju sporządzony przez operatora systemu przesyłowego gazowego 

i operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. 

7. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych lub energii; 

[2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz 

planowanych nowych źródeł paliw gazowych lub energii, w tym odnawialnych źródeł 

energii;] 

<2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz 

planowanych nowych źródeł paliw gazowych lub energii, w tym instalacji 

odnawialnego źródła energii;> 
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3) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami 

gazowymi albo z systemami elektroenergetycznym innych państw - w przypadku 

planów sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem 

lub dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców, w tym także 

przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych 

pomiarowych z licznika zdalnego odczytu; 

5) przewidywany sposób finansowania inwestycji; 

6) przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów; 

7) planowany harmonogram realizacji inwestycji. 

8. Plan, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną, opracowywany przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powinien także określać wielkość 

zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych źródeł, 

wielkość zdolności przesyłowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym i 

stopień ich wykorzystania, a także działania i przedsięwzięcia zapewniające 

bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej. 

9. Operator systemu przesyłowego gazowego albo operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego określając w planie, o którym mowa w ust. 2, poziom połączeń 

międzysystemowych gazowych albo elektroenergetycznych, bierze w szczególności pod 

uwagę: 

1) krajowe, regionalne i europejskie cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym 

projekty stanowiące element osi projektów priorytetowych określonych w załączniku I 

do decyzji, o której mowa w art. 15b ust. 5 pkt 4; 

2) istniejące połączenia międzysystemowe gazowe albo elektroenergetyczne oraz ich 

wykorzystanie w sposób najbardziej efektywny; 

3) zachowanie właściwych proporcji między kosztami budowy nowych połączeń 

międzysystemowych gazowych albo elektroenergetycznych, a korzyściami 

wynikającymi z ich budowy dla odbiorców końcowych. 

10. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewniać długookresową maksymalizację 

efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne, tak 

aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i 

stawek opłat za dostarczanie paliw gazowych lub energii, przy zapewnieniu ciągłości, 

niezawodności i jakości ich dostarczania. 

11. W planie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się także zapotrzebowanie na nowe 

zdolności w systemie przesyłowym lub dystrybucyjnym zgłoszone przez podmioty 

przyłączone do sieci lub podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci. 

12. W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu projektu planu, o 

którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane współpracować z 

podmiotami przyłączonymi do sieci oraz z gminami, a w przypadku przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej 

współpracować z samorządem województwa, na którego obszarze przedsiębiorstwo to 
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zamierza realizować przedsięwzięcia inwestycyjne; współpraca powinna polegać w 

szczególności na: 

1) przekazywaniu podmiotom przyłączonym do sieci, na ich wniosek, informacji o 

planowanych przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą 

miały wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków 

przyłączenia lub dostawy paliw gazowych lub energii; 

2) zapewnieniu spójności pomiędzy planami przedsiębiorstw energetycznych i 

założeniami, strategiami oraz planami, o których mowa w art. 19 i art. 20, a w 

przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem paliw 

gazowych lub energii elektrycznej zapewnienie tej spójności dotyczy planów 

przedsiębiorstw energetycznych i założeń, strategii i planów sporządzanych przez 

samorząd województwa. 

13. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu 

Regulacji Energetyki, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją: 

1) paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza 

rocznie łącznie mniej niż 50 mln m
3 
tych paliw; 

2) energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza 

rocznie łącznie mniej niż 50 GWh tej energii; 

3) ciepła. 

14. Operator systemu przesyłowego gazowego, operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, operator systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przedkładają Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki do uzgodnienia projekt planu, o którym mowa w ust. 2 i 4, i jego aktualizację, 

do dnia 31 marca. W przypadku projektu planu sporządzonego przez operatora systemu 

przesyłowego, operator ten przedkłada projekt planu, o którym mowa w ust. 2, i jego 

aktualizację po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 15, wraz z wynikami 

tych konsultacji. 

15. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego konsultują projekt planu, o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem 

informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 5 i 6, oraz z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, z zainteresowanymi 

stronami, zamieszczając projekt ten na swojej stronie internetowej i wyznaczając termin na 

zgłaszanie uwag. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni. 

16. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki konsultuje sposób finansowania inwestycji ujętych w 

planie opracowanym przez operatora systemu przesyłowego gazowego z właścicielem 

sieci przesyłowej gazowej. 

17. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji 

Energetyki planu rozwoju, o którym mowa w ust. 1, ustala corocznie plan remontów, który 

zamieszcza na swojej stronie internetowej. 

18. Przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane do uzgadniania projektu planu, o którym 

mowa w ust. 1, z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki corocznie, do dnia 30 kwietnia, 
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przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie z realizacji tego planu. 

19. Samorząd województwa, gminy, przedsiębiorstwa energetyczne lub odbiorcy końcowi 

paliw gazowych lub energii udostępniają nieodpłatnie przedsiębiorstwom energetycznym, 

o których mowa w ust. 1, informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1-4 i 7, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 

20. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW sporządza i 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki prognozy na okres 15 lat obejmujące 

w szczególności ilości wytwarzanej energii elektrycznej, przedsięwzięcia w zakresie 

modernizacji, rozbudowy istniejących lub budowy nowych źródeł, a także dane 

techniczno-ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji oraz 

rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej. 

21. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, co 2 lata 

w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, aktualizuje prognozy, o których mowa w ust. 

20, i informuje o tych aktualizacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 

operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci jest przyłączone, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 

chronionych. 

22. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej przyłączone do sieci 

przesyłowej przekazują operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub 

systemu połączonego elektroenergetycznego informacje o strukturze i wielkościach 

zdolności wytwórczych i dystrybucyjnych przyjętych w planach, o których mowa w ust. 2 

i 4, lub prognozach, o których mowa w ust. 20, stosownie do postanowień instrukcji 

opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora 

systemu połączonego elektroenergetycznego. 

Art. 19. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem założeń". 

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje 

co najmniej raz na 3 lata. 

3. Projekt założeń powinien określać: 

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe; 

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych; 

[3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;] 

<3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i 

energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w 
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instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego 

wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z 

instalacji przemysłowych;> 

3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; 

4) zakres współpracy z innymi gminami. 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym 

terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń. 

5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. 

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym 

w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. 

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia 

i uwagi do projektu założeń. 

8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie 

wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu. 

[Rozdział 3a  

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz monitorowanie rynku 

energii elektrycznej, ciepła dostarczanego lub odbieranego z odnawialnego źródła energii, 

biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

stosowanych w transporcie 

Art. 20a. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz 

uwzględniając politykę energetyczną państwa, opracowuje projekt krajowego planu 

działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020, zwany dalej "krajowym 

planem działania". 

2. Krajowy plan działania określa w szczególności: 

1) krajowy cel w zakresie udziału energii i paliw pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych, 

zużywanych w energetyce oraz w transporcie; 

2) cele pośrednie, obejmujące dwuletnie okresy, określające model i sposób dojścia do 

krajowego celu wskazanego w pkt 1; 

3) wpływ środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii brutto 

oraz działania jakie należy podjąć do osiągnięcia krajowego celu wskazanego w pkt 1; 

4) końcowe zużycie energii brutto pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym w 

energetyce oraz w transporcie; 

5) działania jakie powinny zostać podjęte do osiągnięcia celów pośrednich, niezbędne w 

poszczególnych latach aż do osiągnięcia krajowego celu wskazanego w pkt 1, w 

zakresie: 

a) współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji 
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rządowej, 

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej pozyskiwania energii i paliw ze źródeł 

odnawialnych oraz projektów energetycznych, 

c) krajowej strategii rozwoju zasobów biomasy, w tym rozwoju jej nowych zasobów. 

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze uchwały, 

przyjmuje krajowy plan działania. 

4. Przyjęty przez Radę Ministrów krajowy plan działania minister właściwy do spraw 

gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej. 

5. W przypadku: 

1) gdy udział energii i paliw pozyskanych ze źródeł odnawialnych, określony w krajowym 

planie działania, obniży się poniżej orientacyjnego kursu w okresie dwuletnim, 

bezpośrednio poprzedzającym okres określony w krajowym planie działania albo 

2) wydania zalecenia przez Komisję Europejską 

- minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje i przekazuje Komisji Europejskiej 

aktualizację krajowego planu działania. 

6. Do aktualizacji krajowego planu działania przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 20b. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje realizację celu krajowego wskazanego 

w art. 20a ust. 2 pkt 1, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki oraz wyników badań statystycznych prowadzonych zgodnie z 

programem badań statystycznych statystyki publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. 

poz. 2). 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, co dwa lata, sporządza i przedstawia Radzie 

Ministrów sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania realizacji celu krajowego, 

wraz ze wskazaniem postępu w promowaniu wykorzystania energii i paliw ze źródeł 

odnawialnych. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje dotyczące w szczególności: 

1) udziału energii i paliw ze źródeł odnawialnych, zużywanych w energetyce i w 

transporcie, oraz możliwości dysponowania tymi źródłami; 

2) stanu infrastruktury technicznej odnawialnych źródeł energii; 

3) wpływu środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii brutto; 

4) działań podejmowanych do realizacji celu krajowego, o którym mowa w art. 20a ust. 2 

pkt 1; 

5) przewidywanego zapotrzebowania na energię i paliwa pozyskiwane ze źródeł 

odnawialnych; 

6) planowanych i będących w budowie odnawialnych źródeł energii; 

7) postępu dokonanego w usprawnianiu procedur administracyjnych oraz usuwaniu barier 

regulacyjnych i innych w rozwoju wykorzystania energii i paliw pozyskanych ze źródeł 

odnawialnych. 

4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przyjmuje 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, do dnia 30 listopada roku, w którym sprawozdanie 
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zostało sporządzone. 

5. Przyjęte przez Radę Ministrów sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy 

do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 31 grudnia 

roku, w którym sprawozdanie zostało sporządzone. 

Art. 20c. 

1. Zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii i paliw pozyskiwanych ze źródeł 

odnawialnych zużywanych w energetyce i w transporcie, wykonują minister właściwy do 

spraw gospodarki, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, minister właściwy do spraw 

rynków rolnych, minister właściwy do spraw środowiska, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwany dalej "Prezesem GUS". 

2. Realizacja zadań określonych w ust. 3-8 ma na celu identyfikację kierunku rozwoju 

odnawialnych źródeł energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego stopnia 

wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, zwiększanie 

bezpieczeństwa energetycznego, ochronę środowiska oraz osiągnięcie celów wynikających 

z przyjętych umów międzynarodowych. 

3. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

obejmują: 

1) określanie krajowych środków mających na celu rozwój wykorzystania energii i paliw 

pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych; 

2) monitorowanie funkcjonowania instrumentów wspierających wytwarzanie energii i 

paliw pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych oraz działań mających na celu ich 

wykorzystanie; 

3) podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procedur administracyjnych 

związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego na rzecz pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych oraz usuwanie innych barier mogących ograniczać wzrost 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; 

4) monitorowanie funkcjonowania gwarancji pochodzenia; 

5) opracowywanie analiz w zakresie zapotrzebowania na energię i paliwa pozyskane ze 

źródeł odnawialnych oraz ich nadwyżek. 

4. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

obejmują: 

1) promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne z 

uwzględnieniem potrzeb produkcji żywności; 

2) monitorowanie zmian powierzchni gruntów przeznaczanych pod uprawy energetyczne. 

5. Zadania ministra właściwego do spraw rynków rolnych w zakresie, o którym mowa w ust. 

1, obejmują monitorowanie ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania 

energii z biogazu rolniczego, a także biokomponentów stosowanych w paliwach 

transportowych. 

6. Zadania ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

obejmują opracowywanie analiz w zakresie określenia: 

1) szacunkowego wpływu wytwarzania biokomponentów i biopłynów na zasoby wodne 

oraz na jakość wody i gleby; 
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2) szacunkowej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z 

pozyskaniem energii i paliw ze źródeł odnawialnych. 

7. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

obejmują: 

1) przekazywanie informacji dotyczących odnawialnych źródeł energii, o których mowa w 

art. 23 ust. 2 pkt 19, stosownie do zakresu zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

2) monitorowanie wykonania obowiązku, przez przedsiębiorstwa energetyczne, w 

zapewnieniu pierwszeństwa w przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej 

wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii. 

8. Zadania Prezesa GUS w zakresie, o którym mowa w ust. 1, obejmują prowadzenie stałej 

statystyki dotyczącej udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 

brutto, w podziale na sektory elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz 

transportu. 

9. Zgromadzone w trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 3-8, informacje z postępu 

w promowaniu wykorzystania energii i paliw ze źródeł odnawialnych, minister właściwy 

do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, minister właściwy do 

spraw rynków rolnych, minister właściwy do spraw środowiska, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki oraz Prezes GUS, udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 20d. 

1. Udział energii ze źródeł odnawialnych oblicza się jako iloraz wartości końcowego zużycia 

energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze 

wszystkich źródeł, wyrażony w procentach. 

2. Metodologię i definicje stosowane przy wyliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych 

określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 

października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. U. L 304 z 14.11.2008, str. 1). 

Art. 20e. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sporządza informacje o zużyciu paliw i energii 

wytworzonych ze źródeł odnawialnych dotyczące: 

1) mocy zainstalowanej poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii objętych 

koncesją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności 

gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, 

2) ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, określonego 

na podstawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw 

pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu, z podziałem na rodzaje 

odnawialnych źródeł energii, 

3) ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, objętego 

postanowieniami o odmowie wydania świadectw pochodzenia lub świadectw 

pochodzenia z biogazu rolniczego, 

4) ilości wydanych gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnych źródłach energii, z podziałem na rodzaje odnawialnych źródeł energii, na 

które zostały one wydane 

- w terminie 25 dni od zakończenia każdego kwartału. 
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2. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacje o wysokości uiszczonych opłat 

zastępczych, według stanu na koniec danego kwartału, w terminie 45 dni od zakończenia 

kwartału. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 

2, sporządza zbiorczą informację o zużyciu paliw i energii wytworzonych ze źródeł 

odnawialnych. Informację tę minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie 

zamieszcza na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 

chronionych. 

Art. 20f. 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania: 

1) końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych, uwzględniając sumę końcowego 

zużycia energii: 

a) elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych, 

b) brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz 

c) ze źródeł odnawialnych w transporcie, 

2) znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych lub w 

farmach wiatrowych, 

3) rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub 

hydrotermalnej przez pompy ciepła 

- biorąc pod uwagę rodzaj działalności gospodarczej, możliwości techniczne i organizacyjne 

w zakresie wytwarzania energii w odnawialnych źródłach energii. 

Art. 20g. 

Przez energię ze źródeł odnawialnych, o której mowa w niniejszym rozdziale, rozumie się 

energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną, 

hydrotermalną, energię fal, prądów i pływów morskich, energię spadku rzek oraz energię 

pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu 

powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu 

składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

Rozdział 3b   

Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji oraz 

akredytowania organizatorów szkoleń 

Art. 20h. 

1. Osoba dokonująca instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji, zwana dalej 

"instalatorem", może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru 

Technicznego, zwanego dalej "Prezesem UDT", o wydanie certyfikatu. 

2. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do 

instalowania następujących rodzajów odnawialnego źródła energii: 

1) kotłów i pieców na biomasę lub 

2) systemów fotowoltaicznych, lub 
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3) słonecznych systemów grzewczych, lub 

4) pomp ciepła, lub 

5) płytkich systemów geotermalnych. 

3. Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki: 

1) posiada: 

a) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do 

instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, 

chłodniczych lub elektrycznych lub 

c) udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub 

modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, 

chłodniczych lub elektrycznych, lub 

d) świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub 

równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie 

programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20v pkt 

2, lub 

e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego 

źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w 

zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w 

należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii; 

2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko 

wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu; 

3) ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu 

instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, 

przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa w art. 

20q ust. 1 lub w art. 20w, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju 

odnawialnego źródła energii; 

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, 

odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w 

terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego. 

4. Instalator, który posiada: 

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej lub 

2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, lub 

3) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie 

odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, 

elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub 

elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 
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- może uzyskać certyfikat, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz 

w pkt 2. 

Art. 20i. 

1. Egzamin dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu przeprowadza się co 

najmniej dwa razy w ciągu roku. Informację o terminie i miejscu egzaminu Prezes UDT 

ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego, co najmniej na 

trzydzieści dni przed planowanym terminem egzaminu. 

2. Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją", przeprowadzającą egzamin dla osób 

ubiegających się o wydanie certyfikatu uprawniającego do instalowania danego rodzaju 

odnawialnego źródła energii, powołuje Prezes UDT. 

3. Członków Komisji powołuje na 4 lata Prezes UDT spośród osób wskazanych we wnioskach 

podmiotów, o których mowa w ust. 4, oraz wyznaczonych przez Prezesa UDT. 

4. Wniosek o powołanie członka Komisji mogą zgłosić w szczególności: 

1) izby gospodarcze i izby rzeczoznawców oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne, pod 

warunkiem że zgodnie ze statutem wykonują działalność w zakresie odnawialnych 

źródeł energii; 

2) jednostki i instytucje o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym wykonujące 

działalność w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii; 

3) producenci oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie odnawialnego 

źródła energii; 

4) ośrodki szkoleniowe lub szkoły, w których jest prowadzone kształcenie zawodowe z 

zakresu odnawialnych źródeł energii lub energetyki. 

5. W skład Komisji wchodzi co najmniej 7 członków przeprowadzających egzamin dla danego 

rodzaju odnawialnego źródła energii określonego w art. 20h ust. 2. 

Art. 20j. 

1. Wniosek o wydanie certyfikatu zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 

2) datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy; 

3) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji wnioskodawcy; 

4) numer PESEL, o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość wnioskodawcy; 

5) określenie zakresu certyfikatu, ze wskazaniem rodzaju odnawialnego źródła energii; 

6) aktualne miejsce pracy lub wykonywania działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć następujące 

dokumenty: 

1) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 20h 

ust. 3 pkt 1 lit. b-e lub w ust. 4; 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody albo odmowie ujawnienia w rejestrze, o którym mowa 

w art. 20zb ust. 1 pkt 1, informacji dotyczących miejsca pracy albo wykonywania 

działalności gospodarczej przez instalatora. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć także 

oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
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fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam 

z pełni praw publicznych, nie byłem karany.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

5. Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinien być opatrzony 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

Art. 20k. 

1. Przed wydaniem certyfikatu Prezes UDT dokonuje sprawdzenia spełnienia przez 

instalatora ubiegającego się o wydanie certyfikatu wymagań, o których mowa w art. 20h 

ust. 3 lub 4. 

2. Prezes UDT, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, jest obowiązany 

do wydania certyfikatu albo zawiadomienia o odmowie wydania certyfikatu. 

3. Certyfikat wydaje się na 5 lat. 

Art. 20l. 

Prezes UDT odmawia wydania certyfikatu po stwierdzeniu, że instalator ubiegający się o 

wydanie certyfikatu nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych w art. 20h ust. 3 

lub 4, albo, gdy instalatorowi cofnięto certyfikat, a od cofnięcia certyfikatu nie upłynął rok. 

Art. 20m. 

1. Prezes UDT cofa wydany certyfikat, w przypadku: 

1) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych instalatora; 

2) pozbawienia instalatora z mocy prawomocnego wyroku sądowego praw publicznych; 

3) skazania instalatora prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu; 

4) gdy certyfikat jest wykorzystywany przez instalatora niezgodnie z jego zakresem lub 

istnieją udokumentowane dowody, że mikroinstalacja albo mała instalacja jest 

zainstalowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Instalator, któremu cofnięto certyfikat, może ubiegać się ponownie o wydanie certyfikatu po 

upływie roku od dnia cofnięcia certyfikatu. 

Art. 20n. 

1. Prezes UDT, na wniosek instalatora złożony nie później niż na 30 dni przed dniem upływu 

ważności uprzednio wydanego certyfikatu przedłuża ważność certyfikatu na okres 

kolejnych 5 lat, pod warunkiem że instalator: 

1) złożył oświadczenie, że spełnia warunki, o których mowa w art. 20h ust. 3 lub 4; 

2) w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu ukończył 

szkolenie przypominające, potwierdzone zaświadczeniem, przeprowadzone przez 

akredytowanego organizatora szkoleń; 

3) przedstawi wykaz zainstalowanych, poddanych modernizacji lub utrzymywanych w 

należytym stanie technicznym minimum pięciu referencyjnych mikroinstalacji lub 
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małych instalacji w celu potwierdzenia ciągłości pracy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane określone w art. 20j ust. 1. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, instalator jest obowiązany dołączyć następujące 

dokumenty: 

1) wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawierający w szczególności: 

a) wskazanie miejsca lub miejsc zainstalowania instalacji, 

b) opis mikroinstalacji albo małej instalacji, w szczególności jej rodzaj i moc 

zainstalowaną, z określeniem rodzaju wykonanych czynności; 

2) oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

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

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we 

wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu są zgodne z prawdą.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Prezes UDT przed przedłużeniem ważności certyfikatu dokonuje sprawdzenia spełnienia 

przez instalatora wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz przyjmuje 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

5. Prezes UDT odmawia przedłużenia ważności certyfikatu w przypadku, gdy instalator nie 

spełnia któregokolwiek z wymagań określonych w ust. 1. 

Art. 20o. 

1. W przypadku utraty lub zniszczenia certyfikatu, na wniosek instalatora, Prezes UDT 

wydaje wtórnik tego dokumentu. 

2. Instalator, który po uzyskaniu wtórnika certyfikatu odzyskał utracony dokument jest 

obowiązany zwrócić ten dokument Prezesowi UDT. 

Art. 20p. 

1. Osoby będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz osoby będące 

obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów 

prawa Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, mogą instalować mikroinstalacje lub małe instalacje, jeżeli 

posiadają: 

1) ważny certyfikat lub równoważny dokument wydany w tym państwie zgodnie z 

kryteriami określonymi w załączniku IV dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych i zgłoszą Prezesowi UDT zamiar 

rozpoczęcia instalacji mikroinstalacji i małej instalacji nie później niż 30 dni przed 

zamierzonym rozpoczęciem instalacji lub 

2) certyfikat wydany na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawierać dane określone w art. 20j ust. 

1, i stanowi podstawę wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 20zb ust. 1 pkt 1. 

Zgłoszenie powinno również zawierać oświadczenie wnioskującego, że certyfikat lub 

równoważny dokument wydany w innym państwie, jest ważny i może być stosowany w 

obrocie. 

Art. 20q. 

1. Akredytowanym organizatorem szkolenia podstawowego lub przypominającego, o których 
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mowa odpowiednio w art. 20h ust. 3 pkt 3 oraz w art. 20n ust. 1 pkt 2, może być podmiot, 

który: 

1) posiada system zarządzania szkoleniami; 

2) posiada warunki lokalowe i wyposażenie gwarantujące prawidłowe przeprowadzenie 

szkoleń; 

3) dysponuje kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia; 

4) uzyskał akredytację Prezesa UDT, zwaną dalej "akredytacją", w zakresie szkolenia 

odpowiedniego dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii wymienionego w art. 

20h ust. 2. 

2. System zarządzania szkoleniami, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności: 

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie organizacją szkoleń i za informacje 

związane ze szkoleniem; 

2) procedurę dokumentowania i weryfikacji kompetencji personelu prowadzącego 

szkolenia oraz zapewnienia ciągłej aktualizacji ich wiedzy; 

3) procedurę rejestrowania uczestników szkoleń oraz dokumentowania przebiegu szkoleń 

wraz z oceną ich efektywności; 

4) procedurę nadzoru nad: 

a) aktualizacją i dokonywaniem zmian w programach szkoleń i materiałach 

szkoleniowych, 

b) stanem urządzeń technicznych, w tym wyposażeniem laboratoryjnym lub innymi 

urządzeniami do zajęć praktycznych; 

5) zasady informowania o: 

a) cenniku opłat za szkolenia oraz trybie ich wnoszenia, 

b) miejscu odbywania, datach i godzinach rozpoczęcia oraz zakończenia szkolenia, 

c) zakresie programowym szkolenia, w tym przepisach prawnych, normach, 

specyfikacjach technicznych i innych pomocach niezbędnych do realizacji programu 

szkolenia, 

d) wyposażeniu dostarczanym przez organizatora, w tym środkach ochrony 

indywidualnej oraz wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z 

miejscami szkolenia 

- dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, przy uwzględnieniu dobrej praktyki 

szkoleniowej. 

Art. 20r. 

1. W celu uzyskania akredytacji podmiot składa do Prezesa UDT pisemny wniosek o 

udzielenie akredytacji odpowiednio do danego typu szkolenia i rodzaju odnawialnego 

źródła energii, w zakresie, w którym zamierza prowadzić szkolenia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie firmy organizatora szkolenia, jego siedziby i adresu miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) organizatora szkolenia oraz numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), jeżeli zostały nadane; 
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3) określenie: 

a) typu przeprowadzanych szkoleń, 

b) rodzaju odnawialnego źródła energii w zakresie, w którym zamierza prowadzić 

szkolenie, 

c) miejsca lub miejsc prowadzenia szkolenia. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, organizator szkolenia jest obowiązany dołączyć 

następujące dokumenty: 

1) tablicę korelacji zakresu programowego szkolenia prowadzonego przez organizatora z 

zakresem programowym szkolenia określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 20v, 

2) procedury systemu zarządzania szkoleniami, o których mowa w art. 20q ust. 2 pkt 2-4, 

3) wykaz szkoleń z określeniem zakresu programowego dla danego typu szkolenia, z 

podziałem na grupy tematyczne i zagadnienia, 

4) wykaz zajęć szkoleniowych oraz liczby godzin edukacyjnych, 

5) wykaz urządzeń technicznych, w tym wyposażenia laboratoryjnego lub innych urządzeń 

do zajęć praktycznych, 

6) wykaz osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz z danymi dotyczącymi 

wykształcenia oraz przebiegu praktyki zawodowej 

- dla danego typu szkolenia i rodzaju odnawialnego źródła energii. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Art. 20s. 

1. Prezes UDT przed udzieleniem akredytacji dokonuje oceny wniosku oraz dokumentów 

złożonych przez organizatora szkoleń oraz sprawdzenia spełnienia przez organizatora 

szkolenia wymagań, o których mowa w art. 20q ust. 1 pkt 1-3. 

2. W przypadku stwierdzenia w czasie sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, iż organizator 

szkolenia nie spełnia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w art. 20q ust. 1 pkt 1-3, 

Prezes UDT wzywa organizatora szkolenia do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z 

pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

3. Prezes UDT, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku, jest obowiązany 

do udzielenia akredytacji organizatorowi szkolenia albo zawiadomienia o odmowie 

udzielenia akredytacji. 

4. Akredytacja jest udzielana na 5 lat, od dnia jej udzielenia, i podlega okresowej weryfikacji, 

nie rzadziej niż raz w czasie ważności udzielonej akredytacji. 

Art. 20t. 

Prezes UDT odmawia udzielenia akredytacji organizatorowi szkoleń, jeżeli organizator 

szkolenia nie spełnia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w art. 20q ust. 1 pkt 1-3. 
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Art. 20u. 

Prezes UDT cofa udzieloną akredytację jeżeli wyniki okresowej weryfikacji, o której mowa w 

art. 20s ust. 4, są negatywne. 

Art. 20v. 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki i sposób udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej 

weryfikacji i cofnięcia, wzór wniosku o udzielenie akredytacji, wzór zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 20w ust. 1 pkt 1, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 

szkolenia, 

2) zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających, części teoretycznej i 

praktycznej, obejmujący minimalny zakres wiedzy i umiejętności odpowiednio dla danego 

rodzaju odnawialnego źródła energii wymienionego w art. 20h ust. 2, w przypadku osób 

ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu, 

3) wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka Komisji, sposób doskonalenia 

zawodowego w czasie trwania powołania oraz sposób ich dokumentowania, tryb 

powoływania, okresowej weryfikacji i odwoływania członków Komisji, sposób działania 

Komisji oraz wynagradzania jej członków, 

4) sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania katalogu pytań egzaminacyjnych, 

5) warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego łącznej oceny, 

6) sposób wnoszenia opłat, o których mowa w art. 20za ust. 1, 

7) wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór 

graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 20p ust. 1 

pkt 1, 

8) sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 20zb ust. 1, oraz warunki i sposób 

przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu 

- mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej jakości montażu mikroinstalacji i małych 

instalacji, bezstronny i niezależny przebieg postępowań w sprawie akredytacji 

organizatorów szkoleń oraz certyfikacji instalatorów danego rodzaju odnawialnego źródła 

energii, a także sposób dokumentowania, ewidencjonowania oraz przechowywania 

dokumentacji dotyczącej postępowań. 

Art. 20w. 

1. Podmiot prowadzący działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może 

być organizatorem szkolenia podstawowego lub przypominającego, o których mowa w art. 

20h ust. 3 pkt 3 oraz w art. 20n ust. 1 pkt 2, jeżeli: 

1) posiada ważną akredytację udzieloną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, i 

zgłosi Prezesowi UDT zamiar rozpoczęcia szkoleń nie później niż 60 dni przed 

zamierzonym rozpoczęciem szkoleń lub 

2) posiada akredytację udzieloną na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 
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2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawierać dane określone w art. 20r ust. 

2, i stanowi podstawę wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 20zb ust. 1 pkt 2. 

Zgłoszenie powinno również zawierać oświadczenie wnioskującego, że akredytacja 

udzielona przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską 

lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest ważna. 

Art. 20x. 

1. Przy Prezesie UDT działa Komitet Odwoławczy, zwany dalej "Komitetem", który liczy nie 

więcej niż 10 osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym 

certyfikacji i akredytacji. 

2. Do zadań Komitetu należy rozpatrywanie odwołań w sprawach odmowy wydania 

certyfikatu, cofnięcia certyfikatu, odmowy przedłużenia ważności certyfikatu, odmowy 

udzielenia akredytacji oraz cofnięcia akredytacji. 

3. Kadencja Komitetu trwa 4 lata. 

4. W skład Komitetu wchodzą proporcjonalnie, w liczbie zapewniającej brak dominacji 

którejkolwiek ze stron, osoby reprezentujące organy administracji rządowej, ogólnopolskie 

stowarzyszenia i organizacje: konsumenckie, pracodawców, gospodarcze i naukowo-

techniczne, jeżeli zakres ich działania obejmuje zadania związane z promowaniem 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa UDT o zgłoszonych 

kandydatach, na wniosek organów, stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 4, 

powołuje oraz odwołuje członków Komitetu. 

6. Organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin nadany przez Prezesa UDT w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki. 

7. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu zapewnia Urząd Dozoru Technicznego. 

Art. 20y. 

1. W przypadku: 

1) odmowy wydania certyfikatu, cofnięcia certyfikatu oraz odmowy przedłużenia ważności 

certyfikatu, 

2) odmowy udzielenia akredytacji lub cofnięcia akredytacji 

- przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się za pośrednictwem Prezesa UDT do 

Komitetu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie wydania 

certyfikatu, cofnięcia certyfikatu, odmowie przedłużenia ważności certyfikatu, odmowie 

udzielenia akredytacji lub cofnięcia akredytacji. 

3. Odwołanie rozpatruje trzyosobowy zespół, wyznaczony spośród członków Komitetu przez 

Przewodniczącego Komitetu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia 

odwołania. 

4. Nadanie pisma z odwołaniem w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), lub w 

polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Komitetu. 
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Art. 20z. 

1. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w art. 20y ust. 1, Komitet: 

1) stwierdza zasadność odwołania i przekazuje sprawę Prezesowi UDT do ponownego 

rozpoznania albo 

2) oddala odwołanie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, osobie lub podmiotowi przysługuje skarga do 

sądu administracyjnego, za pośrednictwem Komitetu, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o oddaleniu odwołania; w postępowaniu przed sądem stosuje 

się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji. 

Art. 20za. 

1. Mając na względzie bezstronny i niezależny przebieg postępowań w sprawie akredytacji 

organizatorów szkoleń oraz certyfikacji instalatorów dla danego rodzaju odnawialnego 

źródła energii wymienionego w art. 20h ust. 2, a także zapewnienie właściwego 

dokumentowania, ewidencjonowania i bezpiecznego przechowywania ich dokumentacji, 

pobiera się opłaty za: 

1) przeprowadzenie egzaminu, która nie może być niższa niż 5% i wyższa niż 20% kwoty 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS 

na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującej w dniu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Dozoru Technicznego terminu egzaminu; 

2) wydanie certyfikatu, która nie może być wyższa niż 5% kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na 

podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie certyfikatu; 

3) przedłużenie ważności certyfikatu, która nie może być niższa niż 5% i wyższa niż 10% 

kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez 

Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o przedłużenie 

ważności certyfikatu; 

4) wydanie wtórnika certyfikatu, wynoszącą 50 zł za każdy wydany wtórnik; 

5) udzielanie akredytacji, wynoszącą 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w 

dniu złożenia wniosku o udzielenie akredytacji. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, uwzględniając w szczególności konieczność 

zapewnienia pokrycia kosztów przeprowadzania egzaminów, wydawania dokumentów oraz 

udzielania akredytacji. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, nie podlegają zwrotowi w razie odmowy przez 

Prezesa UDT wydania certyfikatu, przedłużenia ważności certyfikatu, albo udzielenia 

akredytacji. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Urzędu Dozoru Technicznego. 
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Art. 20zb. 

1. Prezes UDT prowadzi w systemie informatycznym rejestry: 

1) certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników; 

2) akredytowanych organizatorów szkoleń. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko instalatora; 

2) datę i miejsce urodzenia instalatora; 

3) numer PESEL - o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość instalatora; 

4) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji; 

5) numer zaświadczenia ukończenia szkolenia; 

6) numer protokołu z przeprowadzonego egzaminu; 

7) numer, datę i miejsce wydania certyfikatu lub jego wtórnika; 

8) datę ważności i zakres certyfikatu; 

9) miejsce pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora; 

10) datę cofnięcia certyfikatu. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 7 i 8 są jawne. Dodatkowo jawne są dane, o których 

mowa w ust. 2 pkt 9, w przypadku wyrażenia przez zainteresowanego zgody na ich 

ujawnienie odpowiednio na warunkach, o których mowa w art. 20j ust. 2 pkt 2. 

4. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wpisuje się osoby, o których mowa w art. 20p. 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje dane, o których mowa w art. 20r ust. 2. 

6. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest jawny. 

7. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wpisuje się podmioty, o których mowa w art. 

20w. 

Art. 20zc. 

1. Prezes UDT administruje i przetwarza dane zawarte w rejestrach w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

2. W przypadku wygaśnięcia ważności certyfikatu lub jego cofnięcia, Prezes UDT po 5 latach 

od daty wygaśnięcia lub cofnięcia certyfikatu usuwa z rejestru, o którym mowa w art. 20zb 

ust. 1 pkt 1, dane dotyczące instalatora. 

3. W przypadku wygaśnięcia akredytacji organizatora szkoleń lub jej cofnięcia, Prezes UDT 

po 3 miesiącach od daty wygaśnięcia lub cofnięcia akredytacji usuwa dane organizatora 

szkoleń z rejestru, o którym mowa w art. 20zb ust. 1 pkt 2. 

Art. 20zd. 

Dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie wydania certyfikatów, ich wtórników oraz 

udzielenia akredytacji jest przechowywana przez Prezesa UDT przez okres 5 lat.] 

Art. 23. 

1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i 

polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

1a.  Prezes URE jest uprawniony do kontrolowania i nakładania kar na przedsiębiorstwa 
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energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu 

paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej koncesji. 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 

1) udzielanie i cofanie koncesji; 

2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i 

ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym 

analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; 

3) ustalanie: 

a) współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania 

przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, 

b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w lit. a, 

c) wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, dla 

przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, 

d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw 

gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców, 

[e)  jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a,] 

<e) jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 13,> 

f)  wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f; 

3a) opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o 

których mowa w art. 16 ust. 1; 

4) kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a; 

4a)  kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 oraz 

w art. 49b ust. 1; 

5) uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16; 

6) wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz 

publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej 

stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych 

adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami 

systemu; 

6a)  przyznawanie certyfikatu niezależności; 

6b)  kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora 

systemu przesyłowego gazowego obowiązków określonych w niniejszej ustawie oraz 

umowie, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, w tym monitorowanie powiązań 

pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej a operatorem systemu przesyłowego 

gazowego oraz przepływu informacji między nimi; 

6c)  informowanie Komisji Europejskiej o wyznaczeniu operatorów systemów 

przesyłowych; 

7) udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w art. 

4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1; 
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8) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa w art. 9g; 

9) organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: 

a) wyłaniania sprzedawców z urzędu, 

b) budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć 

zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; 

10) kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na 

wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii 

elektrycznej; 

11) kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz innych uczestników 

rynku energii elektrycznej obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 

(WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także wykonywanie 

innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego rozporządzenia; 

11a) kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub 

operatora systemu połączonego gazowego oraz innych uczestników rynku paliw 

gazowych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005, a także wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego 

wynikających z tego rozporządzenia oraz zatwierdzanie odpowiednich punktów w 

systemie przesyłowym, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 tego 

rozporządzenia; 

11b) zatwierdzanie metod alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami, 

opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w 

odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowej gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005; 

12) rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1; 

13) nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 

14) współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom 

przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję; 

14a) współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) w zakresie 

niezbędnym do właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie; 

14b) współpraca z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją, w szczególności w 
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zakresie sporządzania i stosowania kodeksów sieci oraz zatwierdzania metod 

zarządzania ograniczeniami opracowanymi zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie 

(WE) nr 1775/2005, a także w zakresie integracji krajowych sektorów energetycznych 

na poziomie regionalnym; 

14c) zawieranie umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu zacieśniania współpracy 

w zakresie regulacji; 

14d) zwracanie się do Agencji w sprawie zgodności decyzji wydanych przez inne organy 

regulacyjne, o których mowa w pkt 14b, z wytycznymi, o których mowa w 

rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 

uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz informowanie Komisji 

Europejskiej o niezgodności tych decyzji; 

15) ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 

przedsiębiorstw energetycznych; 

16) określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu 

kształtowania taryf; 

17) publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 

energii; 

[18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 

a) średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w 

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

b) średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób 

jej obliczenia, 

c) średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw 

posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami 

kogeneracji: 

– opalanych paliwami węglowymi, 

– opalanych paliwami gazowymi, 

– opalanych olejem opałowym, 

– stanowiących odnawialne źródła energii 
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d)  średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii 

elektrycznej, obliczanej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych, 

- w poprzednim roku kalendarzowym;] 

<18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, 

w tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 

a) średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w 

jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1–2, 

b) średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz 

sposób jej obliczenia, 

c) średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw 

posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami 

kogeneracji: 

–  opalanych paliwami węglowymi, 

–  opalanych paliwami gazowymi, 

–  opalanych olejem opałowym, 

–  stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii, 

d)  średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji 

energii elektrycznej, obliczanej na podstawie cen zawartych w umowach 

kompleksowych 

– w poprzednim roku kalendarzowym;> 

<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;> 

19) gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej w sektorach: 

[a) gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej wytwarzania energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego,] 

<a) gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej 

w instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem infrastruktury 

dotyczącej wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,> 

b) biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych 

- znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich 

do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do 15 lipca roku 
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sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 

617/2010 w zakresie określonym w pkt 2-4 załącznika do powyższego 

rozporządzenia; 

19a) przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11; 

20) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w 

zakresie: 

a) zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z 

którymi istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, 

b) mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego i 

zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie gazowym i elektroenergetycznym, 

c) warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania 

napraw tej sieci, 

d) wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, korzystania 

z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z uwzględnieniem 

konieczności traktowania tych informacji jako poufnych ze względów handlowych, 

e) warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania 

gazu ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne, 

f) bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, 

g) wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań, 

h) wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w art. 

44; 

[21)  wydawanie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, i świadectw 

pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, oraz ich umarzanie;] 

<21) wydawanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 

1, oraz ich umarzanie;> 

21a) wydawanie, na wniosek organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

opinii dotyczącej skutków ekonomicznych, w tym wpływu na opłacalność wytwarzania 

energii, zastosowania do źródeł spalania paliw drugiej zasady łączenia, o której mowa w 

art. 157a ust. 2 pkt 2 tej ustawy; 

22) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

2a. Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 i 20, w szczególności sporządza 

raport przedstawiający i oceniający: 

1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

2)  realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4, z uwzględnieniem zamierzeń 
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inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2b. Raport, o którym mowa w ust. 2a, może zawierać także propozycje zmian przepisów 

określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa w 

art. 9 ust. 3, i szczegółowych zasad kształtowania taryf dla energii elektrycznej, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3, służących rozwojowi 

zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką 

energetyczną państwa, o której mowa w art. 15a, i wnioskami wynikającymi ze 

sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2c. Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w ust. 2a, ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

2d. Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 

32 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa. 

3a.  W sprawach o udzielenie albo cofnięcie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych, 

magazynowanie paliw ciekłych lub obrót nimi z zagranicą niezbędne jest zasięgnięcie 

opinii Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz właściwego naczelnika urzędu 

celnego. 

4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 

pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest 

równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii. 

4a.  Nieprzedstawienie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych lub naczelnika urzędu 

celnego opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 1, w zakresie o którym mowa w ust. 

3a, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest równoznaczne z 

wydaniem opinii pozytywnej. 

5.  Prezes URE uchyla decyzję wydaną w sprawach, o których mowa w ust. 2, jeżeli Komisja 

Europejska stwierdziła jej niezgodność z przepisami wydanymi na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do 

sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji od Komisji Europejskiej o konieczności 

jej uchylenia, i informuje o tym uchyleniu Komisję Europejską. 

6.  Prezes URE współpracując z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją zapewnia 

taki sam stopień poufności otrzymanych informacji, jaki jest wymagany od organu 

udostępniającego informacje. 

7.  Prezes URE kontroluje zapewnienie równego i otwartego dostępu do sieci transportowej 

dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla oraz rozstrzyga spory w 

zakresie określonym w art. 11n ust. 7. 
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Art. 28. 

1. Prezes URE ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa energetycznego 

oraz może żądać przedstawienia informacji dotyczących wykonywanej przez to 

przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, w tym informacji o jego projektach 

inwestycyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych 

informacji prawnie chronionych. 

[2. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów, żądania przedstawienia dokumentów lub 

informacji mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, o których mowa w art. 

9a, art. 9e, art. 9l, art. 9m, art. 9o i art. 49a ust. 1 i 2, lub badania zgodności ze stanem 

faktycznym deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b, z zachowaniem przepisów o 

ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.] 

<2. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów, żądania przedstawienia 

dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, o 

których mowa w art. 9a, art. 9l, art. 9m i art. 49a ust. 1 i 2, lub badania zgodności ze 

stanem faktycznym deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 10, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 

chronionych.> 

Art. 32. 

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

[1) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania: 

a) paliw stałych lub paliw gazowych, 

b) energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do 

źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji z wyłączeniem 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

c) ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW;] 

<1) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania: 

a) paliw stałych lub paliw gazowych, 

b) energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do instalacji odnawialnego źródła 

energii lub do jednostek kogeneracji, 

c) energii elektrycznej w mikroinstalacji lub w małej instalacji, 

d) energii elektrycznej: 

– z biogazu rolniczego, 

– wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji, 

– wyłącznie z biopłynów w rozumieniu ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, 

e) ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 

MW;> 

2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu 

ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu 

ziemnego, jak również magazynowania paliw ciekłych, z wyłączeniem: lokalnego 
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magazynowania gazu płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz 

magazynowania paliw ciekłych w obrocie detalicznym; 

3) przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: dystrybucji paliw 

gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub dystrybucji 

ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW; 

4) obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem: 

a) obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu 

poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna 

wartość obrotu nie przekracza równowartości 100.000 euro, obrotu gazem płynnym, 

jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10.000 euro oraz obrotu 

ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW, 

b) obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną dokonywanego na giełdzie 

towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez towarowe domy maklerskie 

lub domy maklerskie prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami 

giełdowymi oraz przez spółkę prowadzącą giełdę towarową, giełdową izbę 

rozrachunkową, 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 z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające paliwa gazowe lub energię 

elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, 

c)  obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, 

dokonywanego przez 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z 

tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub 

rynkiem, o których mowa w lit. b; 

5)  przesyłania dwutlenku węgla. 

2. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawane z uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł 

gazu oraz bezpieczeństwa energetycznego. 

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, określi, w drodze 

rozporządzenia, minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy poprzez 

ustalenie maksymalnego procentowego udziału gazu z jednego źródła. Rozporządzenie 

określi poziom dywersyfikacji na okres co najmniej 10 lat. 

3a.  Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu 
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paliwami ciekłymi z zagranicą, wydaje się pod warunkiem złożenia zabezpieczenia 

majątkowego, o którym mowa w art. 38a. 

4. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła uzyskiwanego w przemysłowych procesach 

technologicznych, a także gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie przekracza 

5 MW. 

5. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-

40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza 

równowartości 1.000.000 euro. 

Art. 34. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty 

do budżetu państwa, obciążające koszty ich działalności. 

2. (uchylony). 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania przez 

Prezesa URE opłat, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem wysokości przychodów 

przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także 

kosztów regulacji. 

[4. Przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w odnawialnych 

źródłach energii o mocy nieprzekraczającej 5 MW są zwolnione z opłat, o których mowa w 

ust. 1, w zakresie wytwarzania energii w tych źródłach.] 

<4. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną w instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy instalacji odnawialnego źródła energii 

nieprzekraczającej 5 MW jest zwolnione z opłat, o których mowa w ust. 1, w zakresie 

wytwarzania energii w tej instalacji.> 

Art. 45. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie 

do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; 

taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający: 

1) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub 

obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub regazyfikacji 

paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę 

działalność; 

1a) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, 

rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem 

z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż stopa 

zwrotu na poziomie 6%; 

2) pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań; 
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3) ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. 

1a. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i 

dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty, 

które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 

1993-1998, służące poprawie ochrony środowiska i efektywności wytwarzania energii 

elektrycznej, w części, jaką zatwierdzi Prezes URE, z uwzględnieniem przychodów 

uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1. 

[1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty 

przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e. 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty 

pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.] 

<1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty 

przejściowej, o której mowa w ustawie 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.). 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

uwzględnia się koszty pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1b.> 

<1d. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

uwzględnia się koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 

1 ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.> 

2. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług 

zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców, stanowiących 

ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci. 

[3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z 

rozwojem odnawialnych źródeł energii.] 

<3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z 

rozwojem instalacji odnawialnego źródła energii.> 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne różnicują ceny i stawki opłat określone w taryfach dla paliw 

gazowych, energii elektrycznej i ciepła dla różnych grup odbiorców wyłącznie ze względu 

na koszty uzasadnione spowodowane realizacją świadczenia, o ile przepisy nie stanowią 

inaczej. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 
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gazowych lub energii kalkulują stawki opłat za usługi przesyłania lub dystrybucji w taki 

sposób, aby udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie był większy niż ustalony przez Prezesa URE. 

[6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do odbiorców, skutki 

wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 

8e.] 

<6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do odbiorców, 

skutki wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w 

ust. 1b.> 

<7. Płatnik, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, uwzględnia w 

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu 

przepisów prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1d, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 98 ust. 1 

ustawy wymienionej w ust. 1d, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa 

w art. 95 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1d, pomniejszona o kwotę podatku od 

towarów i usług stanowi u płatnika, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy 

wymienionej w ust. 1d, podstawę opodatkowania świadczonych przez niego usług w 

rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z póżn. zm.).> 

Art. 47. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i 

energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich 

obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają 

Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. 

2. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia 

niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46. 

2a. Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdza, na okres nie 

dłuższy niż 3 lata, taryfę zawierającą ceny i stawki opłat w wysokości nie wyższej niż ceny 

i stawki opłat obowiązujące przed jej przedłożeniem Prezesowi URE, jeżeli są spełnione 

łącznie następujące warunki: 

1) zawarte w taryfie warunki stosowania cen i stawek opłat nie uległy zmianie; 

2) udokumentowane i opisane we wniosku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania 

przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, której dotyczy taryfa, 

nie uzasadniają obniżenia cen i stawek opłat zawartych w taryfie; 

3) dla proponowanego we wniosku okresu obowiązywania taryfy lub dla części tego 

okresu nie został ustalony współczynnik korekcyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 

pkt 3 lit. a. 

2b. W przypadku udokumentowanej zmiany zewnętrznych warunków wykonywania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej Prezes URE może ustalić z 

urzędu, w drodze decyzji, współczynniki korekcyjne, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 

lit. a, wynikające wyłącznie ze zmiany warunków zewnętrznych, które przedsiębiorstwo 

energetyczne jest obowiązane stosować w odniesieniu do cen i stawek opłat określonych w 



- 94 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

taryfie, o której mowa w ust. 2a, do czasu wejścia w życie nowej taryfy wprowadzonej w 

trybie określonym w ust. 2. 

2c. W przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona taryfa, do dnia wejścia w życie 

nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli: 

1) decyzja Prezesa URE nie została wydana albo 

2) toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE. 

2d. Taryfy dotychczasowej, o której mowa w ust. 2c, nie stosuje się, jeżeli decyzja Prezesa 

URE odmawiająca zatwierdzenia taryfy jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i 

stawek opłat poniżej cen i stawek opłat zawartych w dotychczasowej taryfie i wynika z 

udokumentowanych i opisanych zmian zewnętrznych warunków wykonywania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej. 

2e. Prezes URE analizuje i weryfikuje koszty uzasadnione, o których mowa w art. 45 ust. 1 

pkt 1 i 2, w zakresie ich zgodności z przepisami ustawy, na podstawie sprawozdań 

finansowych i planów rzeczowo-finansowych przedsiębiorstw energetycznych, biorąc pod 

uwagę tworzenie warunków do konkurencji i promocji efektywności wykonywanej 

działalności gospodarczej, a w szczególności stosując metody porównawcze oceny 

efektywności przedsiębiorstw energetycznych wykonujących w zbliżonych warunkach 

działalność gospodarczą tego samego rodzaju. 

[2f. Planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat 

w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika 

referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o 

których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c.] 

<2f. Planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek 

opłat w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu 

wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen 

sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c. W odniesieniu do ciepła 

wytworzonego w instalacjach termicznego przekształcania odpadów, przyjmuje się 

średnią cenę ciepła wskazaną w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret czwarte.> 

2g. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Prezes URE ogłasza w Biuletynie URE 

wysokość wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w ust. 2f. 

3. Prezes URE: 

1) ogłasza w Biuletynie URE, na koszt przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdzone 

taryfy dla paliw gazowych i energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia 

zatwierdzenia taryfy; 

2) kieruje do ogłoszenia, na koszt przedsiębiorstwa energetycznego, we właściwym 

miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym zatwierdzone taryfy dla ciepła - w 

terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia taryfy. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po 

upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 
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Art. 49a. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest 

obowiązane sprzedawać nie mniej niż 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym 

roku na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej mające 

prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie 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 jest obowiązane sprzedawać wytworzoną energię elektryczną 

nieobjętą obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, w sposób zapewniający publiczny, 

równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego przetargu, na rynku organizowanym przez 

podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na 

giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy energii elektrycznej: 

1) dostarczanej od przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się jej wytwarzaniem do 

odbiorcy końcowego za pomocą linii bezpośredniej; 

[2) wytworzonej w odnawialnym źródle energii;] 

<2) wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii;> 

3) wytworzonej w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością przemiany, o której mowa w 

art. 9a ust. 10 pkt 1 lit. a, wyższą niż 52,5%; 

4) zużywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na 

potrzeby własne; 

5) niezbędnej do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich 

zadań określonych w ustawie; 

6) wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

wyższej niż 50 MW. 

6. Prezes URE może, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, zwolnić to 

przedsiębiorstwo z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, w części dotyczącej produkcji 

energii elektrycznej: 

1) sprzedawanej na potrzeby wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających 

z umów zawartych z instytucjami finansowymi w celu realizacji inwestycji związanych 

z wytwarzaniem energii elektrycznej, lub 

2) wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesyłowego wykorzystywanej na 

potrzeby prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego 

- jeżeli nie spowoduje to istotnego zakłócenia warunków konkurencji na rynku energii 

elektrycznej lub zakłócenia na rynku bilansującym. 

7. Przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi URE 
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informacje o zawartych umowach, na podstawie których sprzedają wytworzoną energię 

elektryczną na zasadach innych niż określone w ust. 1 i 2, w ciągu 7 dni od dnia ich 

zawarcia. W informacji należy wskazać strony umowy, ilość i cenę energii elektrycznej 

oraz okres, na jaki umowa została zawarta. 

8. Na podstawie danych zgromadzonych w trybie określonym w ust. 7, Prezes URE ogłasza w 

Biuletynie URE średnią kwartalną cenę energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi, 

o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kwartału. 

9. Przedsiębiorstwa energetyczne składają Prezesowi URE w terminie do dnia 31 marca roku 

następnego sprawozdania z realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2. 

10. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2, lub odbiorca końcowy albo 

podmiot działający na ich zlecenie, organizuje i przeprowadza przetarg na sprzedaż energii 

elektrycznej. Wynik przetargu jest jawny. 

11. Przetarg na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej organizowany i przeprowadzany 

przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2 albo podmiot działający na 

jego zlecenie, podlega kontroli Prezesa URE pod względem zgodności ze sposobem oraz 

trybem organizowania i przeprowadzania przetargu określonym w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 12. W przypadku stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony 

niezgodnie z tymi przepisami, Prezes URE może unieważnić przetarg. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

organizowania i przeprowadzania przetargu przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 

2, w tym: 

1) sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być zamieszczone w 

ogłoszeniu, 

2) wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta, 

3) sposób ustalania ceny wywoławczej, 

4) sposób publikowania wyników przetargu, 

5) warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu 

- z uwzględnieniem konieczności ochrony konkurencji na rynku energii elektrycznej, 

realizacji zadań operatora systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia 

równoprawnego traktowania uczestników przetargu oraz przejrzystości obrotu energią 

elektryczną. 

[Rozdział 6a   

Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów inwestycyjnych oraz 

współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii 

Art. 55a. 

1. Transfer statystyczny odbywa się na podstawie umowy międzynarodowej, zawartej zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 

39, poz. 443, z późn. zm.), albo na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny co najmniej zawierać postanowienia 

określające: 
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1) ilość przekazywanej energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii; 

2) cenę energii elektrycznej, o której mowa w pkt 1; 

3) sposób prowadzenia rozliczeń za energię elektryczną, o której mowa w pkt 1; 

4) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania; 

5) zobowiązanie stron umowy do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o 

transferze statystycznym określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnych źródłach energii, w szczególności ilości i ceny przekazywanej energii 

elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. 

3. Informację o transferze statystycznym określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnych źródłach energii strony umowy przekazują Komisji Europejskiej nie później, 

niż w terminie 3 miesięcy po zakończeniu każdego roku, w którym dokonano transferu 

statystycznego. 

4. W przypadku nieosiągnięcia przez Rzeczpospolitą Polską krajowego celu, o którym mowa 

w art. 20a ust. 2 pkt 1, nie dokonuje się, w danym roku kalendarzowym transferów 

statystycznych. 

5. Zawarcie umowy cywilnoprawnej wymaga uzyskania zgody Rady Ministrów. 

6. Umowa cywilnoprawna, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jest przekazywana Radzie 

Ministrów do wiadomości. 

Art. 55b. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przesyła Komisji Europejskiej, w terminie 14 dni od 

dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 55a ust. 1, informacje dotyczące transferu 

statystycznego, w tym dotyczące określonej ilości i cen energii lub paliw wytworzonych w 

odnawialnych źródłach energii, która może zostać uwzględniona w realizacji krajowego 

celu, o którym mowa w art. 20a ust. 2 pkt 1. 

Art. 55c. 

1. Transfer statystyczny nie ma wpływu na osiągnięcie krajowego celu, o którym mowa w art. 

20a ust. 2 pkt 1. 

2. Warunkiem osiągnięcia krajowego celu, wynikającego z krajowego planu działania, jest 

realizacja zobowiązania stron umowy, o której mowa w art. 55a ust. 1, do przekazywania 

Komisji Europejskiej informacji o transferze statystycznym. 

3. W przypadku przekazania określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnych źródłach energii w formie transferu statystycznego, należy: 

1) przekazaną lub sprzedaną ilość określonej energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnych źródłach energii przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwom członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronom umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, odjąć od określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnych źródłach energii która jest uwzględniana przy obliczaniu krajowego celu, 

wynikającego z krajowego planu działania; 

2) przyjętą lub zakupioną określoną ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 

źródłach energii przez Rzeczpospolitą Polską od innego państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, dodać do określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnych źródłach energii która jest uwzględniana przy obliczaniu krajowego celu, 

wynikającego z krajowego planu działania. 

Art. 55d. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

odnawialnych źródłach energii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze 

wyłącznej strefy ekonomicznej, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., może przystąpić na 

warunkach określonych w umowie zawieranej z innymi podmiotami z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, do realizacji wspólnego projektu energetycznego, dotyczącego 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, zwanego dalej 

"wspólnym projektem energetycznym". 

2. Wspólnym projektem energetycznym jest w szczególności budowa nowego odnawialnego 

źródła energii lub modernizacja istniejącego odnawialnego źródła energii dokonana po 

dniu 25 czerwca 2009 r., oraz z której wytworzona określona ilość energii elektrycznej 

będzie zaliczana do krajowego celu, o którym mowa w art. 20a ust. 2 pkt 1. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, które przystąpiło do wspólnego 

projektu energetycznego, informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw 

gospodarki o każdym zrealizowanym etapie wspólnego projektu energetycznego, w 

szczególności o odnawialnych źródłach energii służących do wytwarzania energii 

elektrycznej, oraz ilości wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnych źródłach 

energii. 

4. Zakres współfinansowania, termin realizacji wspólnego projektu energetycznego oraz 

obowiązki stron określi umowa, o której mowa w ust. 1. 

Art. 55e. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz 

biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, po uzyskaniu opinii ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa, w drodze decyzji, wyraża zgodę na przystąpienie 

przedsiębiorstwa energetycznego do wspólnego projektu energetycznego. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, o 

którym mowa w art. 55d ust. 1. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorstw energetycznych, które zamierzają realizować wspólny 

projekt energetyczny; 

2) opis odnawialnego źródła energii, którego dotyczy wspólny projekt energetyczny; 

3) określenie udziału lub ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 

energii, która będzie mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, wynikającego z krajowego planu działania; 
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4) określenie okresu, w pełnych latach kalendarzowych, w którym wytworzona energia 

elektryczna będzie mogła być zaliczona do krajowego celu danego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, wynikającego z krajowego planu działania; 

5) zasady korzystania odnawialnego źródła energii z mechanizmów i instrumentów 

wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, określi 

udział lub ilość energii elektrycznej, która będzie zaliczona do krajowego celu, o którym 

mowa w art. 20a ust. 2 pkt 1. 

5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki 

przekazuje Komisji Europejskiej informację zawierającą: 

1) oznaczenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którego podmioty będą 

uczestniczyły we wspólnym projekcie energetycznym; 

2) opis odnawialnego źródła energii, którego ma dotyczyć wspólny projekt energetyczny; 

3) określenie udziału lub ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 

energii, która będzie zaliczana do krajowego celu danego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 

4) określenie okresu, w pełnych latach kalendarzowych, w których wytworzona energia 

elektryczna będzie mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. 

6. W przypadku konieczności zmiany wspólnego projektu energetycznego przedsiębiorstwo 

energetyczne, które uzyskało zgodę, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane wystąpić do 

ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę 

wspólnego projektu energetycznego. 

7. Do wyrażenia zgody na dokonanie zmian we wspólnym projekcie energetycznym przepisy 

ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 55f. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej oraz państwu 

członkowskiemu z którym realizowany jest wspólny projekt energetyczny, w terminie do 

dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym realizacji wspólnego projektu 

energetycznego, informację o udziale lub ilości energii elektrycznej wytworzonej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odnawialnym źródle energii, objętej wspólnym 

projektem energetycznym: 

1) oddanej do eksploatacji po dniu 25 czerwca 2009 r. lub 

2) zmodernizowanej po dniu 25 czerwca 2009 r. 

- jeżeli energia elektryczna zostanie zaliczona do krajowego celu danego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. 

Art. 55g. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, realizując zobowiązania międzynarodowe, może 

uwzględnić w krajowym celu, o którym mowa w art. 20a ust. 2 pkt 1, energię elektryczną 

wytworzoną w odnawialnych źródłach energii zlokalizowanych na terenie państwa 

niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
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członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w przypadku, gdy energia elektryczna 

wytworzona w odnawialnych źródłach energii zostanie zużyta na obszarze Unii 

Europejskiej, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Energię elektryczną uwzględnia się w krajowym celu, o którym mowa w art. 20a ust. 2 pkt 

1, wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) energia elektryczna zostanie zużyta na obszarze państw członkowskich Unii 

Europejskiej, z zastrzeżeniem, że: 

a) ilość energii elektrycznej równoważna ilości energii elektrycznej uwzględnianej w 

obliczeniach jest przypisana do alokowanej mocy połączeń międzysystemowych przez 

właściwych operatorów systemów przesyłowych w kraju pochodzenia, kraju 

przeznaczenia i, o ile ma to zastosowanie, w każdym kraju trzecim tranzytu, 

b) ilość energii elektrycznej równoważna ilości energii elektrycznej uwzględnianej do 

obliczeń została zarejestrowana w wykazie zbilansowania przez właściwego 

operatora systemu przesyłowego, 

c) przypisana zdolność i wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach 

energii odnoszą się do tego samego okresu, o którym mowa w pkt 2; 

2) energia elektryczna jest wytwarzana w odnawialnych źródłach energii, które oddano do 

eksploatacji po dniu 25 czerwca 2009 r., lub w tej części w odnawialnych źródłach 

energii, którą zmodernizowano po tej dacie; 

3) energia elektryczna nie była objęta instrumentami wspierającymi wytwarzanie tej 

energii w ramach systemu wsparcia obowiązującego w państwie niebędącym członkiem 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, z wyłączeniem pomocy inwestycyjnej przyznanej 

dla tego odnawialnego źródła energii. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, przekazuje Komisji Europejskiej raport w którym 

określa ilość energii elektrycznej, którą wytworzono w danym roku kalendarzowym, oraz 

ilość energii elektrycznej zaliczanej do krajowego celu danego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku za który 

raport jest sporządzony.] 

Art. 56. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1) nie przestrzega obowiązków wynikających ze współpracy z jednostkami 

upoważnionymi do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi, 

wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4; 

[1a) nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE 

świadectwa pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu lub świadectwa pochodzenia 

z kogeneracji albo nie uiszcza opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8, 

lub nie przestrzega obowiązków zakupu energii elektrycznej, o których mowa w art. 9a 

ust. 6, lub nie przestrzega obowiązków zakupu ciepła, o których mowa w art. 9a ust. 7, 

lub przedkłada Prezesowi URE wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia, świadectw 
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pochodzenia biogazu lub świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawierające dane lub 

informacje niezgodne ze stanem faktycznym;] 

<1a) nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi 

URE świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nie uiszcza opłaty zastępczej, o 

których mowa w art. 9a ust. 1, lub przedkłada Prezesowi URE wniosek o wydanie 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawierający dane lub informacje niezgodne 

ze stanem faktycznym;> 

1b) nie przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcji, o której mowa w art. 9g 

ust. 7 i 8, lub mimo wezwania przedkłada instrukcję niespełniającą wymagań 

określonych w ustawie; 

1c)  nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l, art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f, 

ust. 9-9b, art. 9d ust. 8, art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 21 i 22; 

1d) nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 

714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003; 

1e) nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie 

warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego; 

[1f) nie przedkłada lub przedkłada niezgodną ze stanem faktycznym towarowemu domowi 

maklerskiemu lub domowi maklerskiemu, deklarację, o której mowa w art. 9a ust. 1b;] 

<1f) nie przedkłada towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu 

deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 10, lub przedkłada deklarację niezgodną 

ze stanem faktycznym;> 

1g)  ustala instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 8b, niespełniającą wymagań 

określonych w ustawie; 

2) nie przestrzega obowiązku utrzymywania zapasów paliw, o którym mowa w art. 10 ust. 

1, lub nie uzupełnia ich w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1b lub 1c, obniża je w 

innych przypadkach niż wymienione w art. 10 ust. 1a, lub nie przekazuje informacji, o 

których mowa w art. 10 ust. 1e; 

3) (uchylony); 

3a) nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na 

podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3; 

4) z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1; 

5) stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi URE 

do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47; 

5a) nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa 

w art. 47 ust. 1; 

6) stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z 

określonymi w niej warunkami; 

7) odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28; 

7a) świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie 
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przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28; 

8) prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44; 

9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji; 

10) nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń; 

11) wprowadza do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań 

określonych w art. 52; 

12) nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji; 

12a)  będąc osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzi działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z 

zagranicą, bez wymaganej koncesji; 

13) realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 ust. 6; 

14) z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza dostarczanie paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców; 

15) z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub 

zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g ust. 

1 lub art. 7 ust. 1; 

16) z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 4h ust. 2; 

17) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5a ust. 1-3; 

18) nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 8g, warunków przyłączenia; 

19) nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu 

elektroenergetycznego, procedur postępowania i wymiany informacji, a także nie 

stosuje się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9, a 

także poleceń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu 

połączonego elektroenergetycznego, o których mowa w art. 11d ust. 1 i 2; 

20) nie przestrzega warunków i kryteriów niezależności operatora systemu, o którym 

mowa w art. 9d ust. 1-2; 

21) nie zapewnia wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spełnienia 

warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-2; 

22) nie przedkłada do zatwierdzenia programu określającego przedsięwzięcia, jakie należy 

podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, 

o którym mowa w art. 9d ust. 4, lub nie przedkłada nowego programu, o którym mowa 

w art. 9d ust. 4b; 

23) mimo uprzedniego wezwania, nie wykonuje w wyznaczonym terminie programu 

określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia 

niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d 

ust. 4, zatwierdzonego przez Prezesa URE lub podejmuje działania niezgodne z 

postanowieniami tego programu; 

24) będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowiązków 
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operatora wynikających z ustawy; 

24a) nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw 

gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem systemu 

połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyłania, 

dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 

25) z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 9h ust. 1 i 6, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji wydanej 

na podstawie art. 9h ust. 9; 

25a) z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o 

przyznanie certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w decyzji, 

o której mowa w art. 9h
1 
ust. 12; 

26)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9h ust. 11 i 12; 

27) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9j ust. 1, 4 lub 5; 

[28) wytwarza biogaz rolniczy lub wytwarza energię elektryczną z biogazu rolniczego bez 

wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 9p ust. 1; 

29) nie złożył w terminie sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9r ust. 1, lub 

podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane; 

30) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 9s ust. 1;] 

30a) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11s ust. 1; 

31)  nie przedkłada sprawozdań, o których mowa w art. 9d ust. 5a i art. 16 ust. 18 lub 

planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4; 

32)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2, art. 49b ust. 1 oraz 

w art. 49c ust. 1; 

33) naruszył sposób i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 49a ust. 12; 

[34)  nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 9a ust. 1a
5
 pkt 1;] 

<34) nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 9a ust. 8 pkt 1;> 

35)  nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci transportowej 

dwutlenku węgla; 

36)  z nieuzasadnionych powodów: 

a) odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11m, 

b) odmawia dostępu, o którym mowa w art. 11o ust. 1 pkt 4, 

c) wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla; 

37)  będąc operatorem, o którym mowa w art. lin, nie realizuje obowiązków operatora 

sieci transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy; 

38)  nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11p ust. 3, warunków przyłączenia. 

[2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza: 

1)  w zakresie pkt 1-27 i 30a-38 Prezes URE; 

2) w zakresie pkt 28-30 Prezes Agencji Rynku Rolnego.] 

<2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE.> 

[2a. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1a nie 
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może być niższa niż: 

1) w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1, obliczona 

według wzoru: 

Ko = 1,3 x (Oz - Ozz), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ko - minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Oz - opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 2, wyrażoną w złotych, 

Ozz - uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych; 

2) w zakresie nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 6, obliczona 

według wzoru: 

Koz = Cc x (Eoo - Ezo), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Koz - minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Cc - średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o 

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

Eoo - ilość oferowanej do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 

źródłach energii, wyrażoną w MWh, 

Ezo - ilość zakupionej energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 

energii w danym roku, wyrażoną w MWh; 

3)  w zakresie nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 8, obliczona 

według wzoru: 

KS = 1,3 x (OZK - OZZK), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KS - minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

OZK - opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 8a, wyrażoną w złotych, 

OZZK - uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych. 

2b. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1a i 28-30, stanowią 

przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2c. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1f nie może 

być niższa niż wysokość obliczona wg wzoru: 

Ko = 1,3 x Oza +1,3 x Ozb 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oza - opłata zastępcza nieuiszczona przez towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski obliczona wg wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 2, w stosunku do 

energii elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a 

niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b, 

Ozb - opłata zastępcza nieuiszczona przez towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski obliczona wg wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 8a, w stosunku do 
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energii elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a 

niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b. 

2d. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 29 wynosi 1.000 zł; 

2)  ust. 1 pkt 28, 30 i 34 wynosi 10.000 zł; 

3)  ust. 1 pkt 12a, wynosi od 200.000 zł do 1.000.000 zł.] 

<2a. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a 

nie może być niższa niż obliczona według wzoru: 

KS = 1,3 x (OZK - OZZK), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KS –  minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

OZK – opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 13, wyrażoną w złotych, 

OZZK – uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych. 

2b. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, stanowią dochód 

budżetu państwa. 

2c. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1f nie 

może być niższa niż wysokość obliczona wg wzoru: 

Ko = 1,3 x Oz, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ko – minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Oz –  opłatę zastępczą nieuiszczoną przez towarowy dom maklerski lub dom 

maklerski obliczoną według wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 13, w 

stosunku do energii elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne 

na własny użytek, a niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 

10. 

2d. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 34 

wynosi 10 000 zł.> 

2e. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie 

może być niższa niż 3.000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia. 

2f. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i 

21, nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3. 

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu 

ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara 

pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary 

nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z 

działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

4. Kara pieniężna jest płatna na konto właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 

2b. 

5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. 

6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, 
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stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości 

finansowe. 

6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest 

znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. 

7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w 

zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń przepisów 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 

2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 26 października 2000 r. o GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 197) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   giełdzie towarowej - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków technicznych 

zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji 

giełdowych oraz jednakowy dostęp w tym samym czasie do informacji rynkowych, a w 

szczególności do informacji o kursach i cenach towarów giełdowych oraz o obrotach 

towarami giełdowymi; 

1a)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 94); 

2)   towarach giełdowych - rozumie się przez to dopuszczone do obrotu na danej giełdzie 

towarowej lub do obrotu organizowanego zgodnie z odrębnymi przepisami: 

a)  oznaczone co do gatunku rzeczy, 

b)  różne rodzaje energii lub paliwa gazowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), 

c)  limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, 

[d)  prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e 

ust. 1, art. 9l ust. 1 i art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne,] 

<d) prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), 

oraz ze świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o 
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których mowa w ustawie z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. poz. …);> 

e)  niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, 

określonych rodzajów energii, paliw gazowych, mierników i limitów wielkości 

produkcji, emisji zanieczyszczeń lub praw majątkowych, o których mowa w lit. d i f, 

f)  prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 

(Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.); 

3)   transakcji giełdowej - rozumie się przez to umowę dotyczącą towarów giełdowych 

zawartą na giełdzie towarowej, w tym umowę zawartą w celu realizacji obrotu 

transgranicznego w ramach łączenia rynków, przez: 

a)  członków giełdy, 

b)  zleceniodawców, którzy zawarli umowę ze spółkami handlowymi prowadzącymi 

działalność maklerską, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, w zakresie obrotu 

towarami giełdowymi, o których mowa w pkt 2 lit. a, 

c)  inne podmioty uprawnione do uczestniczenia w obrocie transgranicznym w ramach 

łączenia rynków; 

4)   giełdowej izbie rozrachunkowej - rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków 

technicznych utworzony w celu organizacji i prowadzenia rozliczeń transakcji 

giełdowych; 

5)   członku giełdy - rozumie się przez to podmiot, który zawarł ze spółką prowadzącą giełdę 

umowę o członkostwo i na podstawie regulaminu giełdy jest dopuszczony do zawierania 

transakcji giełdowych; 

6)   działalności maklerskiej - rozumie się przez to działalność w zakresie obrotu towarami 

giełdowymi, realizowaną na giełdzie towarowej; 

7)   (uchylony); 

8)   towarowym domu maklerskim - rozumie się przez to spółkę akcyjną albo spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

prowadzącą działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi; 

9)   domu maklerskim - rozumie się przez to: 

a)  domy maklerskie, 

b)  banki prowadzące działalność maklerską, 

c)  zagraniczne firmy inwestycyjne lub zagraniczne osoby prawne, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- jeżeli dokonują czynności w zakresie obrotu towarami giełdowymi; 

10)  tajemnicy zawodowej - rozumie się przez to informację uzyskaną przez osobę 

wymienioną w art. 53 ust. 1 w związku z czynnościami służbowymi, zatrudnieniem, 

stosunkiem zlecenia lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze, dotyczącą 

giełdowego obrotu towarami giełdowymi lub czynności wynikających z uczestnictwa w 

tym obrocie, albo działalności podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru 
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Finansowego, zwanej dalej "Komisją", jeżeli nieuprawnione ujawnienie takiej informacji 

mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony 

interes osoby fizycznej lub prawnej, bądź jednostki organizacyjnej, której ta informacja 

dotyczy, a w szczególności informację zawierającą: 

a)  dane osobowe klienta, inwestora, strony umowy, czynności lub transakcji, 

b)  treść umowy i przedmiot czynności lub transakcji, 

c)  dane o sytuacji majątkowej osób, o których mowa w lit. a, w tym oznaczenie rachunku 

lub rejestru towarów giełdowych lub rachunku pieniężnego oraz stany tych 

rachunków; 

11)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 

pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382); 

12)  (uchylony); 

13)  instytucjach rynku towarów giełdowych - rozumie się przez to giełdy towarowe, 

giełdowe izby rozrachunkowe, towarowe domy maklerskie oraz maklerów giełd 

towarowych; 

14)  radzie nadzorczej giełdy - rozumie się przez to radę nadzorczą spółki prowadzącej giełdę 

towarową; 

15)  (uchylony); 

16)  gwarantowaniu - rozumie się przez to nieodwołalne zobowiązanie do wykonania każdego 

zobowiązania wynikającego z transakcji towarami giełdowymi; 

17)  łączeniu rynków - rozumie się przez to tworzony przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego gazowego i podmiot 

prowadzący giełdę towarową transgraniczny mechanizm łączenia rynków krajowych 

oparty o wspólny algorytm ustalania cen i udostępnione uczestnikom połączonych rynków 

zdolności przesyłowe na połączeniach z innymi systemami przesyłowymi 

elektroenergetycznymi lub gazowymi; 

18)  obrocie transgranicznym - rozumie się przez to obrót energią elektryczną lub paliwami 

gazowymi dokonywany przez użytkowników systemu z użytkownikami innych systemów 

przesyłowych elektroenergetycznych lub gazowych na podstawie umów dwustronnych 

lub transakcji zawieranych w ramach łączenia rynków; 

19)  derywacie elektroenergetycznym - rozumie się przez to instrument finansowy w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d i e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, który odnosi się do energii elektrycznej; 

20)  derywacie gazowym - rozumie się przez to instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 

1 pkt 2 lit. d i e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

który odnosi się do gazu ziemnego. 
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U S T A W A   z dnia 21 grudnia 2000 r. o DOZORZE TECHNICZNYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 963, z późn. zm.) 

Art. 37. 

Do zakresu działania UDT należy: 

1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i 

zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych; 

2)   wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie 

określonym ustawą; 

3)   wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego; 

4)   szkolenie pracowników dozoru technicznego; 

5)   prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych; 

6)   współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie 

wykonywania dozoru technicznego; 

7)   inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub 

opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm 

określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych; 

8)   analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena 

stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia; 

9)   inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń 

technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie 

ekspertyz; 

10)  inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji 

wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych; 

11)  popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz 

organizowanie doradztwa w tym zakresie; 

12)  współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy 

urządzeń technicznych; 

13)  współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do 

harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej; 

14)  uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia 

techniczne; 

15)  sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, 

obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania 

nieniszczące; 

16)  certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych; 

17)  występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru 

technicznego; 

[18)  wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984).] 

<18) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. …).> 
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U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

Art. 401. 

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 

ustawy oraz przepisów szczególnych. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 

wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 

wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa 

w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody 

z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych 

funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 

1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2)   wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

2a)  wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których 

mowa w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

3)   wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

- Prawo wodne; 

[4)   wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 

oraz z 2013 r. poz. 984), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie 

art. 56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy;] 

<4) wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);> 

4a)  wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.), 

oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy; 

<4b) wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. …);> 

5)   wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. 

zm.); 
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6)  (uchylony); 

7)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(Dz. U. Nr 122, poz. 695), a także wpływy z kar pieniężnych nałożonych na podstawie 

art. 70-72 tej ustawy; 

8)   wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

8a)  środki przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach na podstawie 

art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) w wykonaniu obowiązku prowadzenia 

publicznych kampanii edukacyjnych; 

8b)  wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

9)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z 

kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 

11)  środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w 

wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

 11a)  wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

11b)  wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

12)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 

859, z późn. zm.); 

13)  (uchylony); 

13a)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach; 

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 

ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z 

kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 
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2)   wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz 

art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). 

 

Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 

środowiska, o których mowa w art. 206 i 212. 

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w 

zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; 

2)   przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 

3)   finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych. 

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   utrzymanie katastru wodnego; 

2)   opracowanie planów gospodarowania wodami; 

3)   odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 

wodnych; 

4)   opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury 

śródlądowych dróg wodnych. 

[5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których 

mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4 i 4a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na wspieranie poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej 

kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub 
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na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub przebudowy sieci 

służących przyłączaniu tych źródeł.] 

<5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4–4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie: 

1) poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

2) przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712); 

3) rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 16 

stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do 

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i 

urządzeniami, oraz budowy lub przebudowy sieci służących przyłączaniu tych 

instalacji, w szczególności na: 

a) nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

b) nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)  rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)  innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na: 

a) promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego 

źródła energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b) opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania 

energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub 

wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach.> 

6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: 

1)   ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane; 

2)   z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych; 

3)   z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 

4)   z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych. 

7. (uchylony). 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i 

zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 
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9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2)   finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

3)   utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

4)   dofinansowanie działań w zakresie: 

a)  gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b)  szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 

Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym 

przemieszczaniem odpadów, 

c)  zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b; 

5)   wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji Ochrony 

Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach 

lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową. 

9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)   przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 

działań krótkoterminowych; 

2)   realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

3)   pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-9a, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9a mogą być zmniejszane za zgodą ministra 

właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw 

środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 

ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9a z przychodów Narodowego 

Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o 

których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 
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U S T A W A   z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 

Art. 67. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1)   dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę: 

a)  z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 

b)  z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 

przepisów, 

c)  w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej; 

1a)  przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac 

badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie 

rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być 

wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę; 

2)   przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było 

zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy 

konkursowej; 

3)   ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych 

trybów udzielenia zamówienia; 

4)   w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co 

najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 

ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu 

zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 

zmienione; 

5)   w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i 

nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych 

do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a)  z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego 

od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 

wysokich kosztów lub 

b)  wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego; 
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6)   w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień 

uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli 

zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub 

ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego; 

7)   w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie 

więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu 

dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o 

innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną 

lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli 

zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub 

ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego; 

8)   możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych 

warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem 

egzekucyjnym albo upadłościowym; 

[9)   zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;] 

<9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu 

przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub gdy dokonuje zakupu 

świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i świadectw 

pochodzenia z kogeneracji na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o 

giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego;> 

10)  zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o 

służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

11)  zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu 

przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 

granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na 

dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania 
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zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

zastosowania trybu udzielenia zamówienia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1: 

1)  pkt 1 lit. a, których przedmiotem są: 

a)  dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci 

kanalizacyjnej, 

b)  dostawy gazu z sieci gazowej, 

c)  dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 

d)  (uchylona), 

e)  usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw 

gazowych; 

2)  pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; 

3)  pkt 8 i 9. 

4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 

oraz art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c 

oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3. 

5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 27, art. 68 ust. 2, art. 139 w 

przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 9. 

6. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 68 ust. 2 w przypadku udzielania 

zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b 

lub c; 

Art. 138a. 

[1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie 

stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, 

paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii.] 

<1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie 

stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych na dostawy energii 

elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii oraz 

zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i 

świadectw pochodzenia z kogeneracji w celu wykonania obowiązku, o którym mowa 

w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w 

art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. poz. ...).> 

2. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, nie stosują 

ustawy do udzielania zamówień na dostawy wody. 

3. Zamawiający prowadzący, na podstawie praw szczególnych, działalność, o której mowa w 

art. 132 ust. 1 pkt 6, nie stosują ustawy, jeżeli przewozy regularne mogą być świadczone 

także przez innych przewoźników na tym samym obszarze i tych samych warunkach. 
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U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH 

CIEKŁYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1643) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   surowce rolnicze - produkty z rolnictwa lub ich części, uprawiane na użytkach rolnych, 

przeznaczone do wytwarzania biokomponentów; 

2)   biomasa - ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości 

pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, 

leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów przemysłu, w tym z chowu i 

hodowli ryb oraz akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część odpadów 

przemysłowych i komunalnych, w tym z instalacji służących zagospodarowaniu odpadów 

oraz uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; 

3)   biokomponenty - bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej 

roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony 

biometan oraz biowodór, które są wytworzone z biomasy z przeznaczeniem do 

wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

4)   bioetanol - alkohol etylowy wytwarzany z biomasy, w tym bioetanol zawarty w eterze 

etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym; za biomasę do wytwarzania 

bioetanolu nie uznaje się alkoholu etylowego zawierającego powyżej 96% objętościowo 

alkoholu; 

5)   biometanol - alkohol metylowy wytwarzany z biomasy, w tym biometanol zawarty w 

eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym; 

5a)  biobutanol - alkohol butylowy wytworzony z biomasy; 

6)   ester - ester metylowy albo ester etylowy, kwasów tłuszczowych wytwarzany z biomasy; 

7)  bioeter dimetylowy - eter dimetylowy wytworzony z biomasy; 

8)   czysty olej roślinny - olej roślinny wytwarzany z roślin oleistych przez tłoczenie, 

ekstrakcję lub za pomocą porównywalnych metod, czysty lub rafinowany, 

niemodyfikowany chemicznie; 

9)  biowęglowodory ciekłe - ciekłe węglowodory lub ich mieszaniny wytworzone z biomasy 

w procesach przemian chemicznych i biochemicznych, w tym hydrorafinowane oleje oraz 

węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fishera-Tropscha; 

9a)  bio propan-butan - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, głównie propanu 

C3 i butanu C4, wytworzonych z biomasy; 

9b)  skroplony biometan - skroplony metan wytworzony z biomasy; 

9c)  sprężony biometan - mieszaninę sprężonych gazów węglowodorowych, głównie metanu 

C1, wytworzonych z biomasy; 

9d)  biowodór - wodór wytworzony z biomasy; 

10)  paliwa ciekłe - paliwa ciekłe, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. 

zm.); 
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11)  biopaliwa ciekłe: 

a)  benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub 

powyżej 22,0% objętościowo eterów, o których mowa w pkt 4, 

b)  olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, 

c)  bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, 

biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan 

oraz biowodór - stanowiące samoistne paliwa; 

d)  (uchylona), 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 

12)  import - przywóz paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, biokomponentów lub surowców do 

ich wytworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoza obszaru celnego 

Wspólnoty Europejskiej; 

13)  nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, 

biokomponentów lub surowców do ich wytworzenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej z pozostałej części obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej; 

14)  wprowadzanie do obrotu - sprzedaż lub inną formę zbycia biokomponentów, paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym; 

15)  stacja paliwowa - stację paliwową, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

16)  stacja zakładowa - stację zakładową, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

17)  rolnik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) 

działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. 

zm.); 

17a)  producent rolny - rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 

73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i 

ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia 

(WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), 

oraz rolnika z kraju trzeciego, uprawiającego surowce rolnicze na potrzeby wytwarzania 

biokomponentów; 

18)  wytwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich 
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sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie 

paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

18a)  przetwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przetwarzania biomasy, a następnie sprzedaży lub zbycia w innej formie produktów jej 

przetworzenia, przeznaczonych do wytwarzania biokomponentów; 

19)  pośrednik - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy przeznaczonej do 

wytwarzania biokomponentów, a następnie jej sprzedaży lub zbycia w innej formie 

lub 

b)  zakupu biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie; 

20)  producent - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  wytwarzania, magazynowania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych i wprowadzania ich do obrotu lub 

b)  importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich 

wykorzystania do wytwarzania przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

20a)  podmiot sprowadzający - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich 

sprzedaży lub zbycia w innej formie; 

21)  magazynowanie - działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu; 

22)  skład podatkowy - skład podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 

r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.)
(2)

; 

[23)  inne paliwa odnawialne - paliwa odnawialne inne niż biopaliwa ciekłe, pochodzące z 

odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), stosowane w 

silnikach;] 

<23) inne paliwa odnawialne – paliwa pochodzące z odnawialnych źródeł energii w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. 

U. poz. …), stosowane w silnikach;> 

24)  Narodowy Cel Wskaźnikowy - minimalny udział biokomponentów i innych paliw 

odnawialnych zużytych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie 

drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej; 

25)  podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy - każdy podmiot, w tym mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który sprzedaje lub zbywa 
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je w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywa na potrzeby własne 

na tym terytorium; 

26)  gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, podtlenek azotu oraz metan; 

27)  cykl życia biokomponentu - okres obejmujący etapy niezbędne do wytworzenia danego 

biokomponentu, uwzględniający w szczególności uprawę i przetwarzanie surowców, 

wytwarzanie, transport i dystrybucję, aż do jego zużycia w transporcie; 

28)  cykl życia kopalnego odpowiednika biokomponentu - okres obejmujący etapy niezbędne 

do wytworzenia danego kopalnego odpowiednika biokomponentu, uwzględniający w 

szczególności wydobycie, wytwarzanie, magazynowanie, transport i dystrybucję, aż do 

jego zużycia w transporcie; 

29)  kopalny odpowiednik biokomponentu - benzynę silnikową lub olej napędowy 

niezawierający dodatku biokomponentów; 

30)  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - różnicę całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia kopalnego odpowiednika biokomponentu i całkowitej emisji 

tych gazów w cyklu życia biokomponentu, odniesioną do całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia kopalnego odpowiednika biokomponentu, wyrażoną w 

procentach; 

31)  odpady - odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); 

32)  drewno pełnowartościowe - drewno spełniające wymagania jakościowe wymienione w 

normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, 

drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup 

oznaczonych jako S1, S2 i S3, oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu 

celowego rozdrobnienia tego drewna na cele energetyczne; 

33)  uznany system certyfikacji - system certyfikacji gwarantujący spełnienie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju określonych w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii 

ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE 

oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.), zatwierdzony 

przez Komisję Europejską w drodze decyzji; 

34)  administrator systemu certyfikacji - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który ma tytuł prawny do dysponowania 

uznanym systemem certyfikacji i wykonuje działalność gospodarczą w zakresie udzielania 

zgody na korzystanie z tego systemu; 

35)  jednostka certyfikująca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, który, działając w ramach uznanego systemu 

certyfikacji, ma prawo wydawania certyfikatu podmiotom certyfikowanym; 

36)  podmiot certyfikowany - podmiot, który zgodnie z uznanym systemem certyfikacji 

uzyskał certyfikat; 

37)  certyfikat - dokument wydany przez jednostkę certyfikującą uprawniający podmiot 

certyfikowany do stosowania uznanego systemu certyfikacji; 
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38)  certyfikat jakości - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że biokomponenty wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane przez 

producentów paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych spełniają wymagania jakościowe 

określone w ustawie; 

39)  świadectwo - dokument wystawiany przez podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie ilość biokomponentów, 

zawartych w sprzedanych przez ten podmiot lub zbytych w innej formie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na tym terytorium na potrzeby własne paliwach 

ciekłych lub biopaliwach ciekłych, spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone 

w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i 

w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE; 

40)  poświadczenie - dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji lub umowę, o 

której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie ilość 

biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 

17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 

następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE; 

41)  dystrybutor - odmierzacz będący instalacją pomiarową, przeznaczony do tankowania 

biopaliw ciekłych na stacjach paliwowych i zakładowych. 

2. Przez biopaliwa ciekłe rozumie się także biopaliwa produkowane z biomasy i stanowiące 

samoistne paliwa inne niż wymienione w ust. 1 pkt 11. 

3. Przez rolnika rozumie się także: 

1)   grupę osób fizycznych prowadzących w gospodarstwach rolnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym działalność rolniczą w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na 

własny użytek członków tej grupy; 

2)   grupę producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o 

grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 

88, poz. 983, z późn. zm.), pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe 

wyłącznie na własny użytek członków tej grupy. 

 


