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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 22 grudnia 215 r. 

o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 

(druk nr 55) 

 

U S T A W A   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   efektywność energetyczna - stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego 

obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania 

lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub 

instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu; 

2)   energia - energię pierwotną lub energię finalną; 

3)   energia pierwotna - energię zawartą w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych 

bezpośrednio ze środowiska, w szczególności: węglu kamiennym energetycznym (łącznie 

z węglem odzyskanym z hałd), węglu kamiennym koksowym, węglu brunatnym, ropie 

naftowej (łącznie z gazoliną), gazie ziemnym wysokometanowym (łącznie z gazem z 

odmetanowania kopalń węgla kamiennego), gazie ziemnym zaazotowanym, torfie do 

celów opałowych oraz energię: wody, wiatru, słoneczną, geotermalną - wykorzystywane 

do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, a także biomasę w rozumieniu art. 

2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.); 

4)   ciepło - ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.); 

5)   energia finalna - energię lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, z wyłączeniem paliw lotniczych i paliw w zbiornikach 

morskich, zużyte przez odbiorcę końcowego; 

6)   odbiorca końcowy - odbiorcę końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

7)   audyt efektywności energetycznej - opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz 

określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające 
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wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, 

urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do 

uzyskania oszczędności energii; 

8)   przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 

12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

9)   jednostka sektora publicznego - podmiot sektora finansów publicznych, o którym mowa 

w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240, z późn. zm.); 

10)  tona oleju ekwiwalentnego - równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej 

równej 41 868 kJ/kg; 

11)  efekt użytkowy - efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu, 

urządzenia technicznego lub instalacji, w szczególności: wykonanie pracy mechanicznej, 

zapewnienie komfortu cieplnego, oświetlenie; 

12)  przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej - działanie polegające na 

wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, 

w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii; 

13)  oszczędność energii - ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie 

zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie przed 

zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w 

takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i uwzględnieniu 

znormalizowanych warunków wpływających na zużycie energii; 

14)  urządzenie potrzeb własnych - zespół pomocniczych obiektów lub instalacji w 

rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 

służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła[.]<;> 

<15) przywóz – sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gazu ziemnego 

w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym.> 

Art. 12. 

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

maklerski, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany: 

1)   uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, 

zwanemu dalej "Prezesem URE", świadectwo efektywności energetycznej, o którym 
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mowa w art. 21 ust. 1, o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, nie 

większej niż 3% ilorazu: 

a)  kwoty przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego 

odbiorcom końcowym, osiągniętego za dany rok, w którym obowiązek ten jest 

realizowany, w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego energię 

elektryczną, ciepło lub gaz ziemny tym odbiorcom, 

b)  kwoty transakcji zakupu energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego na giełdzie 

towarowej, osiągniętego za dany rok, w którym obowiązek ten jest realizowany, w 

przypadku odbiorcy końcowego działającego we własnym imieniu oraz towarowego 

domu maklerskiego lub domu maklerskiego działającego na zlecenie tego odbiorcy 

<,> 

<c) kwoty transakcji zakupu gazu ziemnego, zrealizowanego za dany rok, w którym 

obowiązek jest realizowany, w przypadku odbiorcy końcowego przywożącego gaz 

ziemny w celu zużycia go na własne potrzeby > 

- i jednostkowej opłaty zastępczej, oznaczonej symbolem "Ozj", o którym mowa w ust. 5, 

lub 

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

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

1)   przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny 

odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)   odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, Nr 81, 

poz. 530 i Nr 182, poz. 1228), w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym 

imieniu na giełdzie towarowej; 

3)   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 realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych 

przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[.]<;> 

<4) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonujący przywozu gazu ziemnego, w odniesieniu do transakcji zakupu gazu 

ziemnego w celu zużycia go na własne potrzeby.> 



- 4 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych 

sprzedających ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łączna wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców 

nie przekracza 5 MW. 

4. Kwotę przychodu, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pomniejsza się o: 

1)   kwotę przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego przedsiębiorstwom energetycznym w 

celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z 

wyjątkiem sprzedaży tego gazu przedsiębiorstwom energetycznym, o których mowa w 

ust. 3; 

2)   kwotę przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele 

nieenergetyczne; 

3)   kwotę akcyzy naliczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne z tytułu sprzedaży 

energii elektrycznej lub gazu ziemnego odbiorcy końcowemu; 

4)   koszt uzyskania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji 

przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE 

lub wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, o których mowa w 

art. 9a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z tytułu 

sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu; 

5)   koszt uzyskania świadectw efektywności energetycznej przedstawionych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE, o których mowa w art. 

21 ust. 1, lub wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2; 

6)   kwotę przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1. 

 <4a. Kwotę transakcji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pomniejsza się o: 

1) kwotę transakcji zakupu gazu ziemnego w celu jego zużycia na potrzeby 

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wyjątkiem zużycia tego gazu przez 

przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 3; 

2) kwotę transakcji zakupu gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele 

nieenergetyczne.> 

5. Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru: 

  Oz = Ozj × Ep, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
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Oz -   opłatę zastępczą wyrażoną w złotych, 

Ozj -  jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 900 zł i nie wyższą niż 2.700 zł za 

tonę oleju ekwiwalentnego, 

Ep -   ilość energii pierwotnej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego, równą 

różnicy między ilością energii pierwotnej wynikającą z obowiązku określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 15 i ilością energii pierwotnej wynikającą ze 

świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1, umorzonych 

przedsiębiorstwu energetycznemu, odbiorcy końcowemu oraz towarowemu domowi 

maklerskiemu lub domowi maklerskiemu, o których mowa w ust. 2, w terminie, o 

którym mowa w art. 27 ust. 3. 

6. Wpływy z opłaty zastępczej stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę opłaty zastępczej należy uiścić na rachunek 

bankowy tego funduszu do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. 

 

Art. 27. 

1. Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, odbiorcy końcowego oraz 

towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 12 ust. 2, 

którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności 

energetycznej, w drodze decyzji, umarza to świadectwo w całości albo w części. 

2. Towarowy dom maklerski lub dom maklerski wykonując obowiązek, o którym mowa w 

art. 12 ust. 1, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców 

końcowych, może złożyć wniosek do Prezesa URE o umorzenie świadectw efektywności 

energetycznej 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. 

3. Świadectwo efektywności energetycznej umorzone do dnia 31 marca danego roku 

kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w 

art. 12 ust. 1 w poprzednim roku kalendarzowym. 

4. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej wygasają z 

chwilą jego umorzenia. 

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

maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2, wraz z wnioskiem o umorzenie świadectwa 
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efektywności energetycznej są obowiązane złożyć Prezesowi URE dokument, o którym 

mowa w art. 26. 

6. Prezes URE przekazuje informacje o umorzonych świadectwach efektywności 

energetycznej podmiotowi prowadzącemu rejestr tych świadectw, o którym mowa w art. 

25 ust. 3. 

[7. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, które nie zostaną 

umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa z dniem 

1 kwietnia 2016 r.] 

<7. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, które nie 

zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2017 r., wygasają z mocy 

prawa z dniem 1 kwietnia 2017 r.> 

 

[Art. 48. 

 Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 16, art. 18-21 i art. 24, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2015 r.; 

2)   art. 12-15, art. 23 ust. 3-6, art. 26 i art. 27, które obowiązują do dnia 31 marca 2016 r.; 

3)   art. 25, który obowiązuje do dnia 1 kwietnia 2016 r.] 

 

<Art. 48. 

Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r., z wyjątkiem: 

1) art. 24, który obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.; 

2) art. 12, art. 13, art. 15, art. 16 z zastrzeżeniem, że ostatni przetarg Prezes URE 

ogłasza w 2016 r., art. 18–21, art. 23 ust. 3–6, art. 26 i art. 27, które obowiązują do 

dnia 31 marca 2017 r.; 

3) art. 25, który obowiązuje do dnia 1 kwietnia 2017 r.> 


