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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA 
 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw  (druk nr  476) 
 

Sejm na 20. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 551 do Komisji do Spraw 
Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 
w dniu 9 czerwca 2016 r. 
 

wnosi  
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 w pkt 2 przed lit. a dodać nową lit. w brzmieniu: 

„…) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji część: 

a) stałych lub ciekłych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i 
leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, lub 

b) ziarna zbóż niespełniających wymagań jakościowych 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  
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interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. 
zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, lub   

c) paliwa z odpadów komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 
powstałego w instalacji do przetwarzania odpadów, lub 

d) odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz  
odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności 
osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie 
kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania 
odpadów;”;”; 

– poseł I. Zyska z grupą posłów 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 9 i 28. 
 
2) w art. 1 w pkt 2 skreślić lit. b; 
– KP PO 

– odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawkami nr 26 i 33. 
 
3) w art. 1 w pkt 2 skreślić lit. c i d; 
– KP PO 

– odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami nr 4 i 35. 
 

4) użyte w różnych przypadkach wyrazy „drewno inne niż drewno energetyczne” zastąpić 
użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „drewno pełnowartościowe”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
5) w art. 1 w pkt 2 w lit. h pkt 27a nadać brzmienie: 

„27a) prosument – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na 
podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z 
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby 
własne;”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

6) w art. 1 w pkt 2 w lit. i nadać brzmienie: 
„27a) prosument – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na 

podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z 
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby 
własne;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 6 spowoduje bezprzedmiotowość przyjęcia poprawek nr 7, 8, 
10, 14, 15, 17–21, 23–25, 32, 34, 36, 40, 41, 46 i 47. 
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7) w art. 1 w pkt 2 lit. i nadać brzmienie: 

„i) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: 
„27a) prosument – odbiorcę końcowego będącego: 

a) osobą fizyczną, 
b) podmiotem niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
584, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o swobodzie działalności 
gospodarczej” 
– który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub z 
biogazu rolniczego w mikroinstalacji w celu jej zużycia na własne 
potrzeby lub w celu jej wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej;”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawkami nr 8, 10, 14, 15, 17–21, 23–
25, 32, 34, 36, 40, 41, 46 i 47. 
 
8) w art. 1 w pkt 2 po lit. j dodać lit. ja w brzmieniu: 

„ja) po pkt 33a dodaje się pkt 33b w brzmieniu: 
„33b) taryfa – taryfa w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

9) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:  

„Art. 3a. Paliwo, o którym mowa w art. 3 pkt 3 lit. c, wykorzystywane w instalacji 
odnawialnego źródła energii, o której mowa art. 2 pkt 13 traci status 
odpadu w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.”; 

– poseł I. Zyska z grupą posłów 
– odrzucić 

10) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) art. 4 i art. 5 otrzymują brzmienie: 

„Art. 4. 1. Prosument może sprzedać energię elektryczną wytworzoną i wprowadzoną 
do sieci dystrybucyjnej. 

2. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w 
rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów, o których mowa w art. 41 
ust. 14 i ust. 19 oraz w art. 41a ust. 16 i 17, zawieranych z prosumentem 
będącym konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) stosuje się 
przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące 
ochrony konsumenta. 

Art. 5. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 
mikroinstalacji, będący: 

1) prosumentem; 
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2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej 

– informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do 
którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o: 

a) terminie przyłączenia mikroinstalacji, 
b) lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji, 
c) rodzaju odnawialnego źródła energii wykorzystanym w mikroinstalacji 

i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, 
d) kosztach netto i brutto zakupu i instalacji mikroinstalacji, 
e) deklarowanym przez producenta stopniu wykorzystania mocy 

zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji 
– nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia 
mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego. 

2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została 
przyłączona mikroinstalacja o: 

1) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii wykorzystanego w 
mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 
14 dni od dnia zmiany tych danych; 

2) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 14 dni od 
dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. 

2a. Informacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, mogą być składane za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2b. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zapewnia na 
swojej stronie internetowej możliwość złożenia informacji w formie, o 
której mowa w ust. 2a.   

3. Przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z 
odnawialnego źródła energii rozumie się dzień, w którym energia 
elektryczna została po raz pierwszy wprowadzona do sieci 
dystrybucyjnej.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
11) w art. 1 w pkt 3 w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii 
elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci 
elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci 
w stosunku ilościowym 1 do 1.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 11 spowoduje bezprzedmiotowość przyjęcia poprawek nr 12 i 
13. 
 
12) w art. 1 w pkt 3 w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie: 
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„1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii 
elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektromagnetycznej wobec 
ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku 1 do 0.85,”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 12 spowoduje bezprzedmiotowość przyjęcia poprawki nr 13. 
 
13) w art. 1 w pkt 3 w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii 
elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec 
ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z 
wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 
niż 10kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.”; 

– KP Kukiz’15 
– przyjąć 

 
14) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 6: 
a) uchyla się ust. 1–2, 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje 
Prezesowi URE sprawozdanie kwartalne zawierające: 

1) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji; 
2) informacje dotyczące: 
a) terminu i lokalizacji przyłączenia, a także rodzaju wykorzystanego 

odnawialnego źródła energii oraz mocy zainstalowanej elektrycznej 
mikroinstalacji przyłączonych do jego sieci, 

b) średnich kosztów brutto  i netto zakupu i instalacji mikroinstalacji, o 
których mowa w art. 41a ust. 1, oraz średnich deklarowanych przez 
producentów stopni wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej 
w tych mikroinstalacjach 

– w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.”;”; 
– KP PSL 

– odrzucić 
15) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 
„Art. 6a. Przepisy art. 5-6 stosuje się do wytwórców energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego w mikroinstalacji.”;”; 
– KP PSL 

– odrzucić 
16) w art. 1 po pkt 7 dodać pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) w art. 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) sprawozdań, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7,”; 

– poseł K. Sitarski z grupą posłów 
– przyjąć 
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17) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) uchyla się art. 19;”; 
– KP PSL 

– odrzucić 
 
18) w art. 1 po pkt 8 dodać pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) w art. 20: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wytwórca biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii 
informuje operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci 
ma zostać przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w której 
będzie wytwarzany biogaz rolniczy, o planowanym terminie przyłączenia 
tej instalacji, o lokalizacji mikroinstalacji oraz o jej mocy zainstalowanej 
elektrycznej, a także o rocznej wydajności tej instalacji, nie później niż w 
terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia instalacji 
odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany biogaz rolniczy, 
do sieci właściwego operatora systemu dystrybucyjnego gazowego.”, 

b) w ust. 2: 
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu 
dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci została przyłączona instalacja 
odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany biogaz rolniczy 
o:”, 

– uchyla się pkt 1, 
– pkt 2-3 otrzymują brzmienie: 

„2) zmianie rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii - w 
terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych; 

3) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania biogazu rolniczego - w terminie 
14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania biogazu 
rolniczego.”, 

– w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) wytworzonego biogazu rolniczego”, 

– uchyla się lit. b, 
– lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej” 
– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) terminie wytworzenia po raz pierwszy biogazu rolniczego – w terminie 7 
dni od dnia jego wytworzenia.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

19) w art. 1 po pkt 8a dodać pkt 8b w brzmieniu: 
„8b) w art. 21: 
a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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„Operator systemu dystrybucyjnego gazowego przekazuje Prezesowi Agencji 
Rynku Rolnego, zwanemu dalej „Prezesem ARR”, informacje o:”, 

– uchyla się pkt 1 i 3, 
b) w ust. 2: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Operator systemu dystrybucyjnego gazowego przekazuje Prezesowi ARR 

informacje o:” 
– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) odłączeniu instalacji odnawialnego źródła energii od jego sieci 
dystrybucyjnej”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

20) w art. 1 pkt 9 nadać brzmienie: 
„9) w art. 22 ust. 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci została 

przyłączona instalacja, o której mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje 
Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające informacje 
dotyczące:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) ilości biogazu rolniczego wytworzonego przez poszczególnych 

wytwórców,”, 
c) uchyla się pkt 2, 
d) pkt 3-4 otrzymują brzmienie: 

„3) ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej; 
4) wykazu wytwórców biogazu rolniczego” 

e) tiret otrzymuje brzmienie: 
„– w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

21) w art. 1 skreślić pkt 10; 
– KP PSL 

– odrzucić 
 
22) w art. 1 w pkt 17 w lit. a ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w 
rozumieniu niniejszej ustawy oraz ustawy – Prawo energetyczne, świadectw 
pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne oraz wartość 
praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, o 
których mowa w przepisach dotyczących efektywności energetycznej, liczona na 
podstawie przychodów z ich sprzedaży lub wartość praw majątkowych wynikających 
ze świadectw uzyskanych w tym świadectw umorzonych, ustalona na podstawie, 
opublikowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1, średniej ważonej 
ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za rok, w którym świadectwo 
zostało wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych, 
zawartych w danym roku kalendarzowym w instrumencie, w którym zostało 
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zapisane, na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719), zwanej dalej „ustawą o giełdach 
towarowych”, a w przypadku braku tej średniej ważonej, ustalona na podstawie, 
opublikowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1, średniej ważonej 
ceny  praw majątkowych wynikających ze świadectw za miesiąc kalendarzowy, w 
którym świadectwo zostało wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych 
sesyjnych, zawartych w danym miesiącu kalendarzowym w instrumencie, w którym 
zostało zapisane, na giełdzie towarowej, w rozumieniu ustawy o giełdach 
towarowych; nie dotyczy to świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla 
energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 
9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, w okresie od dnia 1 stycznia 2013  r. 
do dnia 29 kwietnia 2014 r.;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

23) w art. 1 pkt 18 nadać brzmienie: 
„18) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 
41a ust. 12, w art. 42 ust. 1 oraz w art. 92 ust. 1, wykonuje wyznaczony przez 
Prezesa URE sprzedawca energii elektrycznej, zwany dalej „sprzedawcą 
zobowiązanym”.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

24) w art. 1 pkt 19 nadać brzmienie: 
„19) w art. 41: 
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta;”, 
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie art. 41a ust. 5 cena zakupu 
energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, stanowi równowartość średniej 
ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim 
kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a 
ustawy - Prawo energetyczne.”, 

c) uchyla się ust. 9-13, 
d) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z 
sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym 
półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 
3, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo 
energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych 
wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.”, 

e) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu: 
„14a. W przypadku gdy wytwórca, o którym mowa w ust. 1, jest zaliczony do 

grupy taryfowej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 
4 ustawy – Prawo energetyczne, w której liczba rozliczeniowych stref 
czasowych jest większa niż jeden, przy rozliczeniu, o którym mowa w ust. 14, 
uwzględnia się podział na strefy czasowe.”, 

f) uchyla się ust. 15-18, 
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g) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 
„19. Rozliczenie z tytułu świadczonych usług dystrybucyjnych między wytwórcą 

energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a przedsiębiorstwem 
energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odbywa się na 
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, o której mowa w art. 5 
ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne.”, 

h) uchyla się ust. 20;” 
– KP PSL 

– odrzucić 
25) w art. 1 po pkt 19 dodać pkt 19a w brzmieniu: 

„19a) po art. 41 dodaje się art. 41a-41c w brzmieniu: 
„Art. 41a. 1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany jest 

obowiązany do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej przez 
wytwórcę będącego prosumentem albo przedsiębiorcą w rozumieniu 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w mikroinstalacji, z której 
energia elektryczna została wytworzona i wprowadzona do sieci 
dystrybucyjnej po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4, o 
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 

1) nie większej niż 3 kW, wykorzystującej do wytworzenia energii 
elektrycznej: 
a) energię promieniowania słonecznego, 
b) energię wiatru na lądzie, 
c) hydroenergię; 

2) większej niż 3 kW i nie większej niż 10 kW, wykorzystującej do 
wytworzenia energii elektrycznej: 
a) biogaz rolniczy, 
b) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, 
c) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, 
d) energię promieniowania słonecznego, 
e) energię wiatru na lądzie, 
f) hydroenergię; 

3) większej niż 10 kW, wykorzystującej do wytworzenia energii 
elektrycznej: 
a) biogaz rolniczy, 
b) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, 
c) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, 
d) energię promieniowania słonecznego, 
e) energię wiatru na lądzie, 
f) hydroenergię. 

2. Warunkiem dokonania przez danego sprzedawcę zobowiązanego zakupu 
energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jest wprowadzenie tej energii 
do sieci dystrybucyjnej. 

3. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu całości oferowanej 
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, o której mowa w ust. 
1, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia, w którym energia 
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wytworzona w mikroinstalacji została wprowadzona po raz pierwszy do 
sieci dystrybucyjnej. 

4. Sprzedawca zobowiązany dokonuje w danym roku kalendarzowym zakupu 
energii elektrycznej wytworzonej w danej mikroinstalacji wyłącznie w 
ilości nie większej niż średnia roczna ilość stanowiąca iloczyn łącznej 
mocy zainstalowanej elektrycznej w tej mikroinstalacji i deklarowanego 
przez producenta stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej 
elektrycznej. 

5. Minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, w 
terminie 7 dni od rozpoczęcia kwartału cenę zakupu energii elektrycznej, o 
której mowa w ust. 3, wytworzonej w mikroinstalacji, o której mowa w 
ust. 1, obowiązującą w następnym kwartale. 

6. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 
5, określa się jedną cenę zakupu energii elektrycznej dla wytwórcy 
będącego prosumentem i wytwórcy będącego przedsiębiorcą w 
rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

7. Minister właściwy do spraw energii może określić w rozporządzeniu, o 
którym mowa w ust. 5, inną cenę zakupu energii elektrycznej dla 
wytwórcy będącego prosumentem i wytwórcy będącego przedsiębiorcą w 
rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, biorąc pod 
uwagę różnice w jednostkowym uśrednionym koszcie wytwarzania energii 
elektrycznej przez tych wytwórców w cyklu życia mikroinstalacji. 

8. Cenę, o której mowa w ust. 5, oblicza się według wzoru: 

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

LCOE – jednostkowy uśredniony koszt wytwarzania energii elektrycznej w cyklu 

życia mikroinstalacji, wyrażony w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 

kWh, 

It – nakłady inwestycyjne w roku t-tym, wyrażone w złotych,  

Mt – wydatki eksploatacyjne i finansowe w roku t-tym, wyrażone w złotych, 

Et – produkcja energii w roku t-tym, wyrażona w kWh, 

r – stopa dyskontowa, wyrażona w procentach. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, na potrzeby obliczenia ceny, o 
której mowa w ust. 5, wartość nakładów inwestycyjnych, wydatków 
eksploatacyjnych i finansowych oraz stopy dyskontowej określa się dla 
wytwórcy będącego prosumentem. 
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10. Minister właściwy do spraw energii publikuje w Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa Energii oraz na stronie internetowej Ministerstwa 
Energii aktualne dane dotyczące jednostkowego uśrednionego kosztu 
wytwarzania energii elektrycznej przez wytwórcę będącego prosumentem 
lub przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej, w cyklu życia mikroinstalacji, o 
której mowa w ust. 1. 

11. Podstawę do obliczenia danych, o których mowa w ust. 10, stanowią w 
szczególności informacje zamieszczone w sprawozdaniu, o którym mowa 
w art. 6 ust. 4. 

12. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej, o której 
mowa w ust. 3, po stałej cenie określonej w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 5 obowiązujących na dzień powstania obowiązku zakupu. 

13. Cena, o której mowa w ust. 12, obowiązuje przez cały okres, o którym 
mowa w ust. 3. 

14. Cenę zakupu energii elektrycznej określoną w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 5 może uzyskać wytwórca, który nie korzysta z innej 
pomocy publicznej przeznaczonej na budowę, zakup, instalację, 
eksploatację lub modernizację mikroinstalacji, o której mowa w ust. 1, bez 
względu na datę i formę udzielenia tej pomocy. 

15. Wytwórca, o którym mowa w ust. 14, składa sprzedawcy zobowiązanemu 
pisemne 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. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że nie 
korzystałem, nie korzystam i nie będę korzystał z innej pomocy publicznej 
przeznaczonej na budowę, zakup, instalację, eksploatację lub modernizację 
mikroinstalacji, jeżeli wytworzona w tej mikroinstalacji i wprowadzona do 
sieci dystrybucyjnej energia elektryczna będzie sprzedawana sprzedawcy 
zobowiązanemu po cenie, o której mowa w art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 
z późn. zm.), bez względu na datę i formę udzielenia tej pomocy oraz że 
deklarowany przez producenta stopień wykorzystania mocy 
zainstalowanej elektrycznej tej mikroinstalacji wynosi … kWh/kW/rok.”; 
klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 

16. Rozliczenie między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w 
ust. 1, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy 
sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 
ustawy - Prawo energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie 
rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. 

17. Dostarczanie energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, odbywa się na 
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, o której mowa w 
art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne. 

18. Przepisy ust. 1-17 stosuje się odpowiednio do hybrydowej instalacji 
odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
nie większej niż 40 kW, stanowiącej zespół co najmniej dwóch instalacji 
odnawialnego źródła energii wykorzystujących do wytworzenia energii 
elektrycznej: 

1) biogaz rolniczy; 
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2) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków; 
3) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów; 
4) energię promieniowania słonecznego; 
5) energię wiatru na lądzie; 
6) hydroenergię 

– z której energia elektryczna została wytworzona i wprowadzona do sieci 
dystrybucyjnej po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, cenę zakupu energii 
elektrycznej, o której mowa w ust. 3, oblicza się jako sumę iloczynów 
udziałów mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych 
mikroinstalacji, o których mowa w ust. 18 pkt 1-6, wchodzących w skład 
danej hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii oraz 
odpowiednich cen zakupu energii elektrycznej określonych w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 5. 

Art. 41b. Koszty zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji, o której mowa w art. 
41a ust. 1, stanowiące różnicę pomiędzy ceną, o której mowa w art. 41 ust. 
8 a ceną określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, 
pokrywane są z opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1, na zasadach 
określonych w art. 93 ust. 1. 

Art. 41c. 1. Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe 
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

2. Koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w 
mikroinstalacji pokrywa w całości sprzedawca zobowiązany. 

3. Koszty uzasadnione bilansowania handlowego w rozumieniu przepisów 
ustawy – Prawo energetyczne uwzględnia się w kalkulacji cen ustalanych 
w taryfach przedsiębiorstw pokrywających te koszty, przyjmując, że każda 
jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez dane przedsiębiorstwo 
energetyczne odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążona 
tymi kosztami.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
26) w art. 1 w pkt 22 skreślić lit. d; 
– KP PO 

– odrzucić 
27) w art. 1 w pkt 25 lit. b nadać brzmienie: 

„b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, mimo zaistnienia podstaw do 

realizacji obowiązku przez umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw 
pochodzenia biogazu rolniczego, może wnieść opłatę zastępczą, o ile wykaże, że 
składał w transakcjach sesyjnych zlecenia kupna praw majątkowych 
wynikających ze: 

1) świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu 
rolniczego wytworzonej od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz 
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego ale z uwagi na brak ofert 
sprzedaży tych praw nie nabył żadnych praw na sześciu sesjach od 
początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, o którym 



13 
 

mowa w art. 52 ust. 1, do 31 maja roku następnego, w zakresie 
określonym w art. 59 pkt 2 albo w art. 190 ust. 2 pkt 2; 

2) świadectw pochodzenia innych niż wymienione w pkt 1 ale z uwagi na 
brak ofert sprzedaży tych praw nie nabył żadnych praw na sześciu sesjach 
od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, o którym 
mowa w art. 52 ust. 1, do 31 maja roku następnego, w zakresie 
określonym w art. 59 pkt 1 albo art. 190 ust. 2 pkt 1  
– a na tych sesjach nie zawarto żadnych transakcji giełdowych sesyjnych, 
w których towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające z tych 
świadectw.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

28) w art. 1 w pkt 26 dodać lit. aa i ab w brzmieniu: 
„aa) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwa lub odpady, o 
których mowa w pkt 3 lit. c i d, wspólnie z innymi  paliwami, w tym z biomasą, 
o której mowa w pkt 3 lit. a i b, lub ulegające biodegradacji części odpadów 
przemysłowych lub  komunalnych, w tym odpadów z uzdatniania wody i 
oczyszczania  ścieków, w szczególności osadów ściekowych w instalacji 
termicznego przekształcania odpadów;”, 

ab) dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 
„9a) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwa, o których 

mowa w pkt 3 lit. c;”;”; 
– poseł I. Zyska z grupą posłów 

– odrzucić 
 

29) w art. 1 w pkt 28 w art. 56 oznaczenie wzoru Ozj nadać brzmienie: 
„Ozj –  jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 250,00 złotych za 1 MWh,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 29 należy głosować łącznie z poprawką nr 39. 
 

30) w art. 1 w pkt 28 w art. 56 oznaczenia wzoru Eo i Eu nadać brzmienie: 
„Eo –   ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wydanych dla 
energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 
oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych 
źródeł energii w danym roku, 

Eu – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw 
pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem 
wejścia w życie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych niż 
biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii, które obowiązany podmiot, o którym 
mowa w art. 52 ust. 2, przedstawił do umorzenia w danym roku.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 
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31) w art. 1 w pkt 29 nadającym nowe brzmienie w art. 58 ust. 3 pkt 1 po wyrazach „koszty 

będące iloczynem ilości energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia” 
dodaje się wyrazy „lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

32) w art. 1 po pkt 30 dodać pkt 30a w brzmieniu: 
„30a) w art. 70 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) żądania przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla 
oceny wykonania obowiązków, o których mowa w art. 41 ust. 1, art. 41a ust. 12, 
art. 42 ust. 1, art. 44, art. 45, art. 48, art. 49 oraz w art. 52–55, lub;”;” 

– KP PSL 
– odrzucić 

33) w art. 1 w pkt 35 w lit. c w ust. 4 skreślić pkt 7; 
– KP PO 

– odrzucić 
 
34) w art. 1 w pkt 44 w lit. a w ust. 1 tiret pierwsze nadać brzmienie: 

„– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 41a ust. 12 oraz w art. 92 

ust. 1, 6, i 9, sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do:”;”; 
– KP PSL 

– odrzucić 
35) w art. 1 skreślić pkt 58; 
– KP PO 

– odrzucić 
36) w art. 1 pkt 60 nadać brzmienie: 

„60) w art. 168: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nie przestrzega obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa 
w art. 41 ust. 1 lub 41a ust. 12;”, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 41c ust. 1 lub 2;”, 

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
„12) nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub 

2, albo w art. 12 ust. 1, lub podaje nieprawdziwe informacje;”;”; 
– KP PSL 

– odrzucić 
37) w art. 1 pkt 61 nadać brzmienie: 

„61) w art. 186 dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu: 
„5. Z dniem wejścia w życie rozdziału 4 niniejszej ustawy, rejestr świadectw 

pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu, prowadzony na podstawie 
przepisów ustawy zmienianej w art. 179, staje się odpowiednio rejestrem 
świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o 
którym mowa w art. 64 niniejszej ustawy. 
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6. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia oraz świadectw 
pochodzenia biogazu wydanych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w 
art. 179, stają się odpowiednio prawami majątkowymi wynikającymi ze 
świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o 
których mowa w art. 63 niniejszej ustawy.  

7. Do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 188 i art. 188a, 
stosuje się przepisy dotychczasowe. W zakresie kar pieniężnych za 
niewykonanie tych obowiązków stosuje się odpowiednio przepisy określone w 
rozdziale 9 niniejszej ustawy.”;”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

38) w art. 1 w pkt 62 w nowym brzmieniu art. 190 w ust. 2: 
a) w pkt 1 lit. c nadać brzmienie: 

„c) całkowitej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej 
na własny użytek, na podstawie transakcji zawieranych poza giełdą towarową 
lub rynkiem, o którym mowa w lit. b, będących przedmiotem rozliczeń 
prowadzonych w ramach giełdowej izby rozrachunkowej przez spółkę 
prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 
o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
albo”; 

b) w pkt 2: 
– w zdaniu wstępnym wyrazy „po dniu wejścia w życie” zastępuje się wyrazami 

„od dnia wejścia w życie”, 
– lit. c nadać brzmienie: 

„c) całkowitej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii 
elektrycznej na własny użytek, na podstawie transakcji zawieranych poza 
giełdą towarową lub rynkiem, o którym mowa w lit. b, będących 
przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach giełdowej izby 
rozrachunkowej przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową, 
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, 
której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał 
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo”,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
39) w art. 1 w pkt 62 w nowym brzmieniu art. 190 w ust. 3 oznaczenie wzoru Ozj nadać 

brzmienie: 
„Ozj – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 250,00 złotych za 1 MWh,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

40) w art. 2 w pkt 3 skreślić lit. d; 
– KP PSL 

– odrzucić 
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41) w art. 2 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie 

do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub 
dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu 
ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, 
umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie usługi skraplania 
gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, oraz w przypadku nieuzasadnionego 
wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, a także odmowy 
przyłączenia mikroinstalacji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu 
terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 8d7 pkt 2, rozstrzyga Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki, na wniosek strony.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

42) w art. 3 skreślić pkt 3–7; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

43) w art. 3 uchylić pkt 1–3 i 6–7; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
44) w art. 10: 

a) ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, obniży wielkość 

udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, na 2017 r., lecz 
nie niżej niż do poziomu 17%, biorąc pod uwagę rodzaj podmiotu 
zobowiązanego, ilość wytworzonej energii elektrycznej w mikroinstalacjach i w 
małych instalacjach, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, 
dotychczasową wielkość udziału energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z 
odnawialnych źródeł energii w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w 
energetyce oraz w transporcie, ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także 
wysokość ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w terminie do 
dnia 30 listopada 2016 r.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. Minister właściwy do spraw energii może, w drodze rozporządzenia, po raz 

pierwszy obniżyć wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy zmienianej 
w art. 1, na rok 2021. W latach 2018-2020 wielkość udziału, o którym mowa w 
art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi 20%.”; 

– poseł K. Sitarski z grupą posłów 
– odrzucić 

45) art. 14 nadać brzmienie: 
„Art. 14. 1. Świadectwa pochodzenia potwierdzające wytworzenie przed dniem 

wejścia w życie rozdziału 4 energii elektrycznej z biogazu rolniczego 
zalicza się do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 
52 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, w zakresie określonym w art. 59 pkt 1 albo art. 190 ust. 2 pkt 1 
ustawy zmienianej w art. 1 lub obowiązku, o którym mowa w art. 188a 
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ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie określonym w art. 188a ust. 7 
ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Świadectwa pochodzenia potwierdzające wytworzenie od dnia wejścia w 
życie rozdziału 4 energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub świadectwa 
biogazu rolniczego zalicza się do wykonania i rozliczenia obowiązku, o 
którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, w zakresie określonym w art. 59 pkt 2 albo w 
art. 190 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

46) art. 17 nadać brzmienie: 
„Art. 17. 1. Od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. cena zakupu energii 

elektrycznej, o której mowa w art. 41a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 
wynosi odpowiednio: 

1) w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 3 kW, wykorzystującej do wytworzenia 
energii elektrycznej: 
a) energię promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh, 
b) energię wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh, 
c) hydroenergię – 0,75 zł za 1 kWh; 

2) w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej większej niż 3 kW i nie większej niż 10 kW, 
wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej: 
a) biogaz rolniczy – 0,70 zł za 1 kWh, 
b) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków – 0,55 zł za 1 kWh, 
c) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów – 0,45 zł za 1 kWh, 
d) energię promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh, 
e) energię wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh, 
f) hydroenergię – 0,65 zł za 1 kWh; 

3) w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej większej niż 10 kW, wykorzystującej do wytworzenia 
energii elektrycznej: 
a) biogaz rolniczy – 0,70 zł za 1 kWh, 
b) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków – 0,55  zł za 1 kWh, 
c) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów – 0,45 zł za 1 kWh, 
d) energię promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh, 
e) energię wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh, 
f) hydroenergię – 0,65 zł za 1 kWh. 

2. Minister właściwy do spraw energii wyda po raz pierwszy rozporządzenie, 
o którym mowa w art. 41a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia 24 
grudnia 2016 r.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

47) po art. 17 dodać art. 17a w brzmieniu: 
„Art. 17a. 1. W przypadku gdy: 
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1) energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji 
została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie 
rozdziału 4 ustawy zmienianej w art. 1; 

2) wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nie 
korzystał i nie korzysta z innej pomocy publicznej przeznaczonej na 
budowę, zakup, instalację, eksploatację lub modernizację 
mikroinstalacji, bez względu na datę i formę jej udzielenia 

– sprzedawca zobowiązany, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1, jest obowiązany do zakupu oferowanej energii 
elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę będącego prosumentem, na 
zasadach określonych w art. 41a ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa od dnia następującego po dniu 
otrzymania przez sprzedawcę zobowiązanego oświadczenia, o którym 
mowa w art. 41a ust. 15 ustawy zmienianej w art. 1. 

3. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu całości oferowanej 
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, o której mowa w ust. 
1, przez okres kolejnych 15 lat, pomniejszony o okres od dnia, w którym 
energia elektryczna w tej mikroinstalacji została po raz pierwszy 
wytworzona i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej do dnia otrzymania 
przez sprzedawcę zobowiązanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, cena, o której mowa w art. 41a ust. 
5 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi równowartość ceny określonej w art. 
17 ust. 1.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

48) art. 20 nadać brzmienie: 
„Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 17 lit. h, pkt 33 lit. c w zakresie zmiany w art. 73 ust. 7, pkt 
37 w zakresie zmiany w art. 80 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 
31 sierpnia 2016 r.; 

2)   art. 1 pkt 2 lit. c i d, pkt 3 w zakresie zmiany w art. 4 ust. 3, art. 1 pkt 
16 w zakresie dodania art. 38b, pkt 22 lit. c tiret drugie i trzecie, pkt 
23, pkt 31 lit. c, pkt 33 lit. a, pkt 34 lit. a oraz pkt 36 lit. a,  które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 

3) pkt 33 lit. b w zakresie dodania w art. 73 ust. 3a pkt 4 i 5, który 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.; 

4)   art. 1 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r.  

 
Sprawozdawca 

 
 
 

/-/Maciej Małecki 

 
Przewodniczący Komisji  

do Spraw Energii i Skarbu Państwa 
 
 

/-/Marek Suski 
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	„…) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji część:
	a) stałych lub ciekłych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, lub
	b) ziarna zbóż niespełniających wymagań jakościowych 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...
	c) paliwa z odpadów komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego powstałego w instalacji do przetwarzania odpadów, lub
	d) odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz  odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpa...



	– poseł I. Zyska z grupą posłów
	– odrzucić
	Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 9 i 28.
	2) w art. 1 w pkt 2 skreślić lit. b;
	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawkami nr 26 i 33.
	3) w art. 1 w pkt 2 skreślić lit. c i d;
	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami nr 4 i 35.
	4) użyte w różnych przypadkach wyrazy „drewno inne niż drewno energetyczne” zastąpić użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „drewno pełnowartościowe”;
	– KP PO
	– odrzucić
	5) w art. 1 w pkt 2 w lit. h pkt 27a nadać brzmienie:
	„27a) prosument – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne;”;

	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	6) w art. 1 w pkt 2 w lit. i nadać brzmienie:
	„27a) prosument – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne;”;

	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 6 spowoduje bezprzedmiotowość przyjęcia poprawek nr 7, 8, 10, 14, 15, 17–21, 23–25, 32, 34, 36, 40, 41, 46 i 47.
	7) w art. 1 w pkt 2 lit. i nadać brzmienie:
	„i) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:
	„27a) prosument – odbiorcę końcowego będącego:
	a) osobą fizyczną,
	b) podmiotem niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”
	– który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub z biogazu rolniczego w mikroinstalacji w celu jej zużycia na własne potrzeby lub w celu jej wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej;”;”;



	– KP PSL
	– odrzucić
	Uwaga: poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawkami nr 8, 10, 14, 15, 17–21, 23–25, 32, 34, 36, 40, 41, 46 i 47.
	8) w art. 1 w pkt 2 po lit. j dodać lit. ja w brzmieniu:
	„ja) po pkt 33a dodaje się pkt 33b w brzmieniu:
	„33b) taryfa – taryfa w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne;”;”;


	– KP PSL
	– odrzucić
	9) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:
	„2a) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
	„Art. 3a. Paliwo, o którym mowa w art. 3 pkt 3 lit. c, wykorzystywane w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa art. 2 pkt 13 traci status odpadu w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.”;

	– poseł I. Zyska z grupą posłów
	– odrzucić
	10) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
	„3) art. 4 i art. 5 otrzymują brzmienie:
	„Art. 4. 1. Prosument może sprzedać energię elektryczną wytworzoną i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.
	2. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
	3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów, o których mowa w art. 41 ust. 14 i ust. 19 oraz w art. 41a ust. 16 i 17, zawieranych z prosumentem będącym konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 20...

	Art. 5. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będący:
	1) prosumentem;
	2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
	– informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o:
	a) terminie przyłączenia mikroinstalacji,
	b) lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji,
	c) rodzaju odnawialnego źródła energii wykorzystanym w mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej,
	d) kosztach netto i brutto zakupu i instalacji mikroinstalacji,
	e) deklarowanym przez producenta stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji

	– nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
	2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja o:
	1) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii wykorzystanego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
	2) zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

	2a. Informacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
	2b. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zapewnia na swojej stronie internetowej możliwość złożenia informacji w formie, o której mowa w ust. 2a.
	3. Przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii rozumie się dzień, w którym energia elektryczna została po raz pierwszy wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.”;”;


	– KP PSL
	– odrzucić
	11) w art. 1 w pkt 3 w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 1.”;

	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 11 spowoduje bezprzedmiotowość przyjęcia poprawek nr 12 i 13.
	12) w art. 1 w pkt 3 w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektromagnetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku 1 do 0.85,”;

	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 12 spowoduje bezprzedmiotowość przyjęcia poprawki nr 13.
	13) w art. 1 w pkt 3 w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjąt...

	– KP Kukiz’15
	– przyjąć
	14) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) w art. 6:
	a) uchyla się ust. 1–2,
	b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE sprawozdanie kwartalne zawierające:
	1) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji;
	2) informacje dotyczące:
	a) terminu i lokalizacji przyłączenia, a także rodzaju wykorzystanego odnawialnego źródła energii oraz mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji przyłączonych do jego sieci,
	b) średnich kosztów brutto  i netto zakupu i instalacji mikroinstalacji, o których mowa w art. 41a ust. 1, oraz średnich deklarowanych przez producentów stopni wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej w tych mikroinstalacjach
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	„1. Wytwórca biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii informuje operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci ma zostać przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany biogaz rolniczy, o...
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	– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci została przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany biogaz rolniczy o:”,
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	„a) wytworzonego biogazu rolniczego”,

	– uchyla się lit. b,
	– lit. c otrzymuje brzmienie:
	„c) biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej”

	– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
	„5) terminie wytworzenia po raz pierwszy biogazu rolniczego – w terminie 7 dni od dnia jego wytworzenia.”;



	– KP PSL
	– odrzucić
	19) w art. 1 po pkt 8a dodać pkt 8b w brzmieniu:
	„8b) w art. 21:
	a) w ust. 1:
	– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„Operator systemu dystrybucyjnego gazowego przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanemu dalej „Prezesem ARR”, informacje o:”,

	– uchyla się pkt 1 i 3,

	b) w ust. 2:
	– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„Operator systemu dystrybucyjnego gazowego przekazuje Prezesowi ARR informacje o:”

	– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) odłączeniu instalacji odnawialnego źródła energii od jego sieci dystrybucyjnej”;



	– KP PSL
	– odrzucić
	20) w art. 1 pkt 9 nadać brzmienie:
	„9) w art. 22 ust. 1:
	a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci została przyłączona instalacja, o której mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające informacje dotyczące:”,

	b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) ilości biogazu rolniczego wytworzonego przez poszczególnych wytwórców,”,

	c) uchyla się pkt 2,
	d) pkt 3-4 otrzymują brzmienie:
	„3) ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej;
	4) wykazu wytwórców biogazu rolniczego”

	e) tiret otrzymuje brzmienie:
	„– w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.”;



	– KP PSL
	– odrzucić
	21) w art. 1 skreślić pkt 10;
	– KP PSL
	– odrzucić
	22) w art. 1 w pkt 17 w lit. a ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w rozumieniu niniejszej ustawy oraz ustawy – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne oraz wartość praw majątkowych wynikających...

	– KP PiS
	– przyjąć
	23) w art. 1 pkt 18 nadać brzmienie:
	„18) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 41a ust. 12, w art. 42 ust. 1 oraz w art. 92 ust. 1, wykonuje wyznaczony przez Prezesa URE sprzedawca energii elektrycznej, zwany dalej „sprzedawcą zobowiązanym”.”;


	– KP PSL
	– odrzucić
	24) w art. 1 pkt 19 nadać brzmienie:
	„19) w art. 41:
	a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta;”,

	b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
	„8. Z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie art. 41a ust. 5 cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej pr...

	c) uchyla się ust. 9-13,
	d) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
	„14. Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, a sprzedawcą zob...

	e) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
	„14a. W przypadku gdy wytwórca, o którym mowa w ust. 1, jest zaliczony do grupy taryfowej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo energetyczne, w której liczba rozliczeniowych stref czasowych jest większa niż jed...

	f) uchyla się ust. 15-18,
	g) ust. 19 otrzymuje brzmienie:
	„19. Rozliczenie z tytułu świadczonych usług dystrybucyjnych między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy o świadcze...

	h) uchyla się ust. 20;”

	– KP PSL
	– odrzucić
	25) w art. 1 po pkt 19 dodać pkt 19a w brzmieniu:
	„19a) po art. 41 dodaje się art. 41a-41c w brzmieniu:
	„Art. 41a. 1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę będącego prosumentem albo przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcz...
	1) nie większej niż 3 kW, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
	a) energię promieniowania słonecznego,
	b) energię wiatru na lądzie,
	c) hydroenergię;

	2) większej niż 3 kW i nie większej niż 10 kW, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
	a) biogaz rolniczy,
	b) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
	c) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
	d) energię promieniowania słonecznego,
	e) energię wiatru na lądzie,
	f) hydroenergię;

	3) większej niż 10 kW, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
	a) biogaz rolniczy,
	b) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
	c) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
	d) energię promieniowania słonecznego,
	e) energię wiatru na lądzie,
	f) hydroenergię.

	2. Warunkiem dokonania przez danego sprzedawcę zobowiązanego zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jest wprowadzenie tej energii do sieci dystrybucyjnej.
	3. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu całości oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, o której mowa w ust. 1, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia, w którym energia wytworzona w mikroinstalacji została wprowadzo...
	4. Sprzedawca zobowiązany dokonuje w danym roku kalendarzowym zakupu energii elektrycznej wytworzonej w danej mikroinstalacji wyłącznie w ilości nie większej niż średnia roczna ilość stanowiąca iloczyn łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej w tej mi...
	5. Minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, w terminie 7 dni od rozpoczęcia kwartału cenę zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3, wytworzonej w mikroinstalacji, o której mowa w ust. 1, obowiązującą w następnym ...
	6. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, określa się jedną cenę zakupu energii elektrycznej dla wytwórcy będącego prosumentem i wytwórcy będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodar...
	7. Minister właściwy do spraw energii może określić w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, inną cenę zakupu energii elektrycznej dla wytwórcy będącego prosumentem i wytwórcy będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospo...
	8. Cenę, o której mowa w ust. 5, oblicza się według wzoru:
	9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, na potrzeby obliczenia ceny, o której mowa w ust. 5, wartość nakładów inwestycyjnych, wydatków eksploatacyjnych i finansowych oraz stopy dyskontowej określa się dla wytwórcy będącego prosumentem.
	10. Minister właściwy do spraw energii publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii oraz na stronie internetowej Ministerstwa Energii aktualne dane dotyczące jednostkowego uśrednionego kosztu wytwarzania energii elektrycznej przez...
	11. Podstawę do obliczenia danych, o których mowa w ust. 10, stanowią w szczególności informacje zamieszczone w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 4.
	12. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3, po stałej cenie określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 obowiązujących na dzień powstania obowiązku zakupu.
	13. Cena, o której mowa w ust. 12, obowiązuje przez cały okres, o którym mowa w ust. 3.
	14. Cenę zakupu energii elektrycznej określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 może uzyskać wytwórca, który nie korzysta z innej pomocy publicznej przeznaczonej na budowę, zakup, instalację, eksploatację lub modernizację mikroinstalacji, o k...
	15. Wytwórca, o którym mowa w ust. 14, składa sprzedawcy zobowiązanemu pisemne oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kode...
	16. Rozliczenie między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne. Rozliczenia...
	17. Dostarczanie energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.
	18. Przepisy ust. 1-17 stosuje się odpowiednio do hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, stanowiącej zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnego źródła energii wykorzy...
	1) biogaz rolniczy;
	2) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków;
	3) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów;
	4) energię promieniowania słonecznego;
	5) energię wiatru na lądzie;
	6) hydroenergię

	– z której energia elektryczna została wytworzona i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4.
	19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, cenę zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3, oblicza się jako sumę iloczynów udziałów mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych mikroinstalacji, o których mowa w ust. 18 pkt 1-6, wchodzących...

	Art. 41b. Koszty zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji, o której mowa w art. 41a ust. 1, stanowiące różnicę pomiędzy ceną, o której mowa w art. 41 ust. 8 a ceną określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, pokrywane są z opłaty, o któr...
	Art. 41c. 1. Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
	2. Koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji pokrywa w całości sprzedawca zobowiązany.
	3. Koszty uzasadnione bilansowania handlowego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyczne uwzględnia się w kalkulacji cen ustalanych w taryfach przedsiębiorstw pokrywających te koszty, przyjmując, że każda jednostka energii elektrycznej sprzeda...


	– KP PSL
	– odrzucić
	26) w art. 1 w pkt 22 skreślić lit. d;
	– KP PO
	– odrzucić
	27) w art. 1 w pkt 25 lit. b nadać brzmienie:
	„b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
	„7. Podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, mimo zaistnienia podstaw do realizacji obowiązku przez umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, może wnieść opłatę zastępczą, o ile wykaże, że składał w transakcjach ses...
	1) świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabył żadnych praw na sześc...
	2) świadectw pochodzenia innych niż wymienione w pkt 1 ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabył żadnych praw na sześciu sesjach od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1, do 31 maja roku ...

	– a na tych sesjach nie zawarto żadnych transakcji giełdowych sesyjnych, w których towarem giełdowym były prawa majątkowe wynikające z tych świadectw.”;”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	28) w art. 1 w pkt 26 dodać lit. aa i ab w brzmieniu:
	„aa) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
	„9) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwa lub odpady, o których mowa w pkt 3 lit. c i d, wspólnie z innymi  paliwami, w tym z biomasą, o której mowa w pkt 3 lit. a i b, lub ulegające biodegradacji części odpadów przemysłowych lub...

	ab) dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
	„9a) wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej paliwa, o których mowa w pkt 3 lit. c;”;”;


	– poseł I. Zyska z grupą posłów
	– odrzucić
	29) w art. 1 w pkt 28 w art. 56 oznaczenie wzoru Ozj nadać brzmienie:
	„Ozj –  jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 250,00 złotych za 1 MWh,”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: poprawkę nr 29 należy głosować łącznie z poprawką nr 39.
	30) w art. 1 w pkt 28 w art. 56 oznaczenia wzoru Eo i Eu nadać brzmienie:
	„Eo –   ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 oraz wydanych dla en...
	Eu – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych niż biogaz rolniczy odnaw...

	– KP PiS
	– przyjąć
	31) w art. 1 w pkt 29 nadającym nowe brzmienie w art. 58 ust. 3 pkt 1 po wyrazach „koszty będące iloczynem ilości energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia” dodaje się wyrazy „lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	32) w art. 1 po pkt 30 dodać pkt 30a w brzmieniu:
	„30a) w art. 70 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) żądania przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, o których mowa w art. 41 ust. 1, art. 41a ust. 12, art. 42 ust. 1, art. 44, art. 45, art. 48, art. 49 oraz w art. 52–55, lub;”;”


	– KP PSL
	– odrzucić
	33) w art. 1 w pkt 35 w lit. c w ust. 4 skreślić pkt 7;
	– KP PO
	– odrzucić
	34) w art. 1 w pkt 44 w lit. a w ust. 1 tiret pierwsze nadać brzmienie:
	„– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 41a ust. 12 oraz w art. 92 ust. 1, 6, i 9, sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do:”;”;


	– KP PSL
	– odrzucić
	35) w art. 1 skreślić pkt 58;
	– KP PO
	– odrzucić
	36) w art. 1 pkt 60 nadać brzmienie:
	„60) w art. 168:
	a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) nie przestrzega obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1 lub 41a ust. 12;”,

	b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
	„2a) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 41c ust. 1 lub 2;”,

	c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
	„12) nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub 2, albo w art. 12 ust. 1, lub podaje nieprawdziwe informacje;”;”;



	– KP PSL
	– odrzucić
	37) w art. 1 pkt 61 nadać brzmienie:
	„61) w art. 186 dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
	„5. Z dniem wejścia w życie rozdziału 4 niniejszej ustawy, rejestr świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu, prowadzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 179, staje się odpowiednio rejestrem świadectw pochodzenia lub świad...
	6. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu wydanych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 179, stają się odpowiednio prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia lub świadectw pocho...
	7. Do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 188 i art. 188a, stosuje się przepisy dotychczasowe. W zakresie kar pieniężnych za niewykonanie tych obowiązków stosuje się odpowiednio przepisy określone w rozdziale 9 niniejszej ustawy.”;”.


	– KP PiS
	– przyjąć
	38) w art. 1 w pkt 62 w nowym brzmieniu art. 190 w ust. 2:
	a) w pkt 1 lit. c nadać brzmienie:
	„c) całkowitej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej na własny użytek, na podstawie transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o którym mowa w lit. b, będących przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach g...

	b) w pkt 2:
	– w zdaniu wstępnym wyrazy „po dniu wejścia w życie” zastępuje się wyrazami „od dnia wejścia w życie”,
	– lit. c nadać brzmienie:
	„c) całkowitej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej na własny użytek, na podstawie transakcji zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o którym mowa w lit. b, będących przedmiotem rozliczeń prowadzonych w ramach g...



	– KP PiS
	– przyjąć
	39) w art. 1 w pkt 62 w nowym brzmieniu art. 190 w ust. 3 oznaczenie wzoru Ozj nadać brzmienie:
	„Ozj – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 250,00 złotych za 1 MWh,”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	40) w art. 2 w pkt 3 skreślić lit. d;
	– KP PSL
	– odrzucić
	41) w art. 2 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi...


	– KP PSL
	– odrzucić
	42) w art. 3 skreślić pkt 3–7;
	– KP PO
	– odrzucić
	43) w art. 3 uchylić pkt 1–3 i 6–7;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	44) w art. 10:
	a) ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, obniży wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, na 2017 r., lecz nie niżej niż do poziomu 17%, biorąc pod uwagę rodzaj podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzo...

	b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
	„6. Minister właściwy do spraw energii może, w drodze rozporządzenia, po raz pierwszy obniżyć wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, na rok 2021. W latach 2018-2020 wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy zmieni...


	– poseł K. Sitarski z grupą posłów
	– odrzucić
	45) art. 14 nadać brzmienie:
	„Art. 14. 1. Świadectwa pochodzenia potwierdzające wytworzenie przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 energii elektrycznej z biogazu rolniczego zalicza się do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy zmienianej w art. ...
	2. Świadectwa pochodzenia potwierdzające wytworzenie od dnia wejścia w życie rozdziału 4 energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub świadectwa biogazu rolniczego zalicza się do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustaw...


	– KP PiS
	– przyjąć
	46) art. 17 nadać brzmienie:
	„Art. 17. 1. Od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 41a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 wynosi odpowiednio:
	1) w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 3 kW, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
	a) energię promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh,
	b) energię wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh,
	c) hydroenergię – 0,75 zł za 1 kWh;

	2) w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 3 kW i nie większej niż 10 kW, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
	a) biogaz rolniczy – 0,70 zł za 1 kWh,
	b) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków – 0,55 zł za 1 kWh,
	c) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów – 0,45 zł za 1 kWh,
	d) energię promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh,
	e) energię wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh,
	f) hydroenergię – 0,65 zł za 1 kWh;

	3) w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
	a) biogaz rolniczy – 0,70 zł za 1 kWh,
	b) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków – 0,55  zł za 1 kWh,
	c) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów – 0,45 zł za 1 kWh,
	d) energię promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh,
	e) energię wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh,
	f) hydroenergię – 0,65 zł za 1 kWh.

	2. Minister właściwy do spraw energii wyda po raz pierwszy rozporządzenie, o którym mowa w art. 41a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, do dnia 24 grudnia 2016 r.”;


	– KP PSL
	– odrzucić
	47) po art. 17 dodać art. 17a w brzmieniu:
	„Art. 17a. 1. W przypadku gdy:
	1) energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy zmienianej w art. 1;
	2) wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nie korzystał i nie korzysta z innej pomocy publicznej przeznaczonej na budowę, zakup, instalację, eksploatację lub modernizację mikroinstalacji, bez względu na datę i formę jej udzielenia
	– sprzedawca zobowiązany, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jest obowiązany do zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę będącego prosumentem, na zasadach określonych w art. 41a ustawy zmienianej w art. 1.
	2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa od dnia następującego po dniu otrzymania przez sprzedawcę zobowiązanego oświadczenia, o którym mowa w art. 41a ust. 15 ustawy zmienianej w art. 1.
	3. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu całości oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, o której mowa w ust. 1, przez okres kolejnych 15 lat, pomniejszony o okres od dnia, w którym energia elektryczna w tej mikroinstalacji...
	4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, cena, o której mowa w art. 41a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi równowartość ceny określonej w art. 17 ust. 1.”;


	– KP PSL
	– odrzucić
	48) art. 20 nadać brzmienie:
	„Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:
	1) art. 1 pkt 17 lit. h, pkt 33 lit. c w zakresie zmiany w art. 73 ust. 7, pkt 37 w zakresie zmiany w art. 80 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2016 r.;
	2)   art. 1 pkt 2 lit. c i d, pkt 3 w zakresie zmiany w art. 4 ust. 3, art. 1 pkt 16 w zakresie dodania art. 38b, pkt 22 lit. c tiret drugie i trzecie, pkt 23, pkt 31 lit. c, pkt 33 lit. a, pkt 34 lit. a oraz pkt 36 lit. a,  które wchodzą w życie z dn...
	3) pkt 33 lit. b w zakresie dodania w art. 73 ust. 3a pkt 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.;
	4)   art. 1 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”;


	– KP PiS
	– przyjąć


