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

do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii  

oraz ustawy – Prawo energetyczne 

 

(druk nr 56) 

 

U S T A W A   z dnia 20 lutego
 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 478) 

 

Uwaga: 

w art. 6 ust. 5, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 5, art. 17 ust. 3 pkt 1, art. 32 ust. 3, art. 

35 ust. 4, art. 39 ust. 7, art. 41 ust. 13 i 18, art. 53 ust. 4, art. 60, art. 61, art. 62, 

art. 69 ust. 1, art. 73 ust. 7, art. 77 ust. 1–4, art. 78 ust. 10, art. 81 ust. 7, art. 

110 pkt 1, art. 113, art. 114, art. 119, art. 126 ust. 1 i 3–5, art. 127 ust. 1, 2, 4 i 

5, art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 129 ust. 3, art. 131 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 132 

ust. 1, art. 133, art. 134, art. 152, art. 154 ust. 5 i 6, art. 157 ust. 2, art. 162, art. 

164 ust. 3, art. 165 ust. 1 i 4–6, art. 166, art. 167, art. 171, art. 209, art. 211, art. 

212 oraz art. 218 użyte w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do 

spraw gospodarki] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami <minister właściwy do spraw energii>. 

 

Art. 6. 

1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, zwanemu dalej "Prezesem URE", informacje o: 

1)   wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, 

2)   lokalizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji przyłączonych 

do jego sieci 

- w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia lub zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji 

do jego sieci. 

2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE 

informacje o: 

1)   zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, 
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2)   odłączeniu mikroinstalacji od jego sieci 

- w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie tych danych albo od dnia 

odłączenia mikroinstalacji od tej sieci. 

3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE 

sprawozdanie kwartalne zawierające: 

1)   informacje dotyczące: 

a)  ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w 

mikroinstalacji przez poszczególnych wytwórców, 

b)  łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym 

mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w 

mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, 

2)   wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu 

wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, 

3)   wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej 

- w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, Prezes URE zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej "Biuletynem Informacji 

Publicznej URE", z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę zakres przekazywanych danych 

oraz konieczność ujednolicenia formy ich przekazywania. 

 

Art. 9. 

1. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji jest 

obowiązany: 

1)   posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do: 

a)  obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w 

zakresie małych instalacji, 

b)  małej instalacji; 

2)   posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci; 

3)   dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami 

technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o 
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ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie 

środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie małych instalacji; 

4)   nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw 

kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia lub biomasy, biogazu, biogazu 

rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, 

biogazem rolniczym lub biopłynami w celu zwiększenia ich wartości opałowej lub 

zawierające substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy; 

5)   prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości: 

a)  energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, 

b)  energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 

ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i 

wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, 

c)  zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju 

tych paliw, 

d)  energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym; 

6)   posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz 

datę zakończenia jej modernizacji; 

7)   przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o 

których mowa w pkt 5, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału; 

8)   przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt 6, w terminie 30 dni 

od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej 

wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, biorąc pod uwagę zakres danych 

wskazanych w ust. 1 pkt 5 oraz konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych 

danych. 

Art. 10. 

1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zawiera: 

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i inne dane teleadresowe; 
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2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli 

został nadany; 

3)   numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze; 

4)   dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu - w 

przypadku, gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę; 

5)   określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie 

małych instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej 

wykonywania; 

6)   opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu. 

2. Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji dołącza się 

oświadczenia wytwórcy o: 

1)   niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne; 

2)   zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 9 ust. 1, o 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 we wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji są 

kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w art. 

9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam 

warunki określone w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy."; klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zawierają: 

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia 

oświadczenia; 

2)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. W przypadku gdy: 

1)   wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie zawiera danych, 

o których mowa w ust. 1, lub 
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2)   do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie dołączono 

oświadczeń określonych w ust. 2 

- Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, biorąc pod uwagę zakres 

przekazywanych danych oraz konieczność ujednolicenia formy ich przekazywania. 

 

Art. 17. 

1. Na podstawie: 

1)   danych zawartych w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji, 

2)   sprawozdań, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 pkt 7, 

3)   informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 8 

- Prezes URE sporządza zbiorczy raport roczny. 

2. Zbiorczy raport roczny zawiera: 

1)   wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

mikroinstalacji i w małej instalacji; 

2)   informację o łącznej ilości energii elektrycznej: 

a)  wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji, 

b)  sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została 

wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub w małej instalacji i 

wprowadzona do sieci dystrybucyjnej. 

3. Prezes URE: 

1)   przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w 

terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym; 

2)   udostępnia zbiorczy raport roczny w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z 

zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

Art. 32. 

 1. Na podstawie: 

1)   danych zawartych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego, 

2)   sprawozdań, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art. 25 pkt 6 
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- Prezes ARR sporządza zbiorczy raport roczny. 

2. Zbiorczy raport roczny zawiera: 

1)   informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art. 25 pkt 4 i 7; 

2)   wykaz wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu 

rolniczego. 

3. Prezes ARR przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska oraz Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku sprawozdawczym. 

 

Art. 35. 

1. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biopłynów jest obowiązany: 

1)   posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w 

których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów; 

2)   dysponować odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym 

urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w 

przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o 

ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie tej działalności gospodarczej; 

3)   wykorzystywać wyłącznie biomasę lub ziarna zbóż pełnowartościowych; 

4)   prowadzić dokumentację dotyczącą: 

a)  ilości oraz rodzaju biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych, wykorzystanych do 

wytworzenia biopłynów, 

b)  ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów, 

c)  ilości energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów; 

5)   posiadać dokumentację potwierdzającą datę: 

a)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub 

b)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji 

instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub 

c)  zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została 

wytworzona; 

6)   przekazywać Prezesowi ARR sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o 

których mowa w pkt 4, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału; 
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7)   przekazać Prezesowi ARR informacje, o których mowa w pkt 5, w terminie 7 dni od 

dnia: 

a)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów lub 

b)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biopłynów po modernizacji 

instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub 

c)  zakończenia modernizacji instalacji, w której energia elektryczna z biopłynów została 

wytworzona. 

2. Na podstawie: 

1)   danych zawartych w rejestrze wytwórców biopłynów, 

2)   sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 

3)   informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7 

- Prezes ARR sporządza zbiorczy raport roczny. 

3. Zbiorczy raport roczny zawiera: 

1)   informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5; 

2)   wykaz wytwórców: 

a)  wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów, 

b)  energii elektrycznej z biopłynów. 

4. Prezes ARR przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska oraz Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku sprawozdawczym. 

 

Art. 39. 

 1. Łączna wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego 

źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72, nie może 

przekroczyć różnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 

72 pkt 2, obowiązującej w dniu złożenia oferty przez tego wytwórcę i ilości energii 

elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w tej instalacji w okresie 15 lat, 

o których mowa w art. 92 ust. 6-8, a przychodami ze sprzedaży tej samej ilości energii 

elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w tej instalacji ustalanymi 

według średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszonej 
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przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy - Prawo energetyczne, 

obowiązującej w dniu złożenia oferty. 

2. Na łączną wartość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, składają się: 

1)   różnica między przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z 

odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa 

w art. 72, stanowiącymi iloczyn ilości energii i ceny podanej w ofercie dla tej energii 

elektrycznej a wartością sprzedaży tej samej ilości energii elektrycznej ustaloną 

według 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, obowiązującej w dniu złożenia oferty; 

2)   przychody uzyskane ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia, świadectw pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy - Prawo 

energetyczne oraz świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. 

zm.), lub wartość tych świadectw uzyskanych, w tym umorzonych, ustalona na 

podstawie średniej ważonej ceny danego świadectwa w roku, w którym zostało 

uzyskane, określonej na podstawie transakcji zawartych na giełdzie towarowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 197), zwanej dalej "ustawą o giełdach towarowych"; zdania pierwszego 

nie stosuje się do 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 30 

kwietnia 2014 r.; 

3)   ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach z tytułu wytwarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii; 

4)   inna pomoc o charakterze inwestycyjnym, bez względu na formę jej udzielenia, 

przeznaczona na budowę lub przebudowę instalacji odnawialnego źródła energii. 

3. W przypadku gdy warunek, o którym mowa w ust 1, nie jest spełniony, wytwórca energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o 

której mowa w art. 72, nie może przystąpić do aukcji. 

4. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego 

źródła energii, o której mowa w art. 72, przekazuje Prezesowi URE oświadczenie 
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potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1, w dniu złożenia oferty, o 

której mowa w art. 79. 

5. Prezes URE może zażądać od wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii 

w instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 4, przedstawienia 

wszelkich informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 14 dni przed dniem zamknięcia sesji aukcji. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności złożonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, 

ze stanem faktycznym, Prezes URE przed dniem rozstrzygnięcia aukcji wydaje 

postanowienie o odrzuceniu oferty. Na postanowienie służy zażalenie. 

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

sposób obliczania łącznej wartości pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1 i 2, biorąc 

pod uwagę zasady udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska i energetykę. 

8. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego 

źródła energii, którego oferta wygrała aukcję, składa Prezesowi URE oświadczenie 

potwierdzające, że otrzymane wsparcie nie przekracza łącznej wartości pomocy 

publicznej, o której mowa w ust. 1, wraz z obliczeniem sporządzonym zgodnie z 

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

każdych pełnych trzech lat, w którym przysługiwało wsparcie, oraz od zakończenia 

okresu wsparcia. 

9. W przypadku, gdy: 

1)   wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii, którego oferta wygrała aukcję, nie złoży oświadczenia w 

terminie, o którym mowa w ust. 8, albo 

2)   ze złożonego oświadczenia albo z wyników kontroli przeprowadzonej na podstawie 

art. 84 wynika, że łączna wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii 

przekroczyła wartość, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2 

- Prezes URE wydaje decyzję o zakazie uczestnictwa przez danego wytwórcę w systemie 

wsparcia określonym niniejszą ustawą w stosunku do energii elektrycznej z 

odnawialnego źródła energii wytworzonej w tej instalacji odnawialnego źródła 

energii; o wydanej decyzji Prezes URE niezwłocznie informuje podmiot, o którym 

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

10. Decyzja, o której mowa w ust. 9, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
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Art. 41. 

1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej: 

1)   niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 lub w art. 19 ust. 1; 

2)   energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji 

przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej: 

a)  pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz 

pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, 

b)  w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4; 

3)   energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji 

przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona 

w tej mikroinstalacji po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4. 

2. Warunkiem dokonania zakupu przez danego sprzedawcę zobowiązanego energii 

elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jest wprowadzenie tej energii do sieci 

dystrybucyjnej. 

3. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w 

mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 dotyczy wyłącznie 

energii wytworzonej proporcjonalnie do przyrostu łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej tej instalacji. 

4. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do 

sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2035 r., przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 

5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2 lit. a, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci 

dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 

r., przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, o 

którym mowa w art. 44 ust. 1. 
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6. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii 

do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 4, 

przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w 

zmodernizowanej mikroinstalacji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, o 

którym mowa w art. 44 ust. 1. 

7. Energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji 

zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 może zostać zakupiona wyłącznie 

w przypadku, gdy: 

1)   w wyniku modernizacji mikroinstalacji nastąpił przyrost mocy zainstalowanej 

elektrycznej, ale nie więcej niż do 40 kW; 

2)   nakłady na modernizację mikroinstalacji wyniosły nie mniej niż 30% wartości 

początkowej modernizowanej mikroinstalacji; 

3)   urządzenia wchodzące w skład zmodernizowanej mikroinstalacji, służące do 

wytwarzania energii elektrycznej, zamontowane w czasie modernizacji zostały 

wyprodukowane nie później niż w terminie 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po 

raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej mikroinstalacji. 

8. Cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wynosi 100% 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. 

9. Cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie zawiera opłaty za 

bilansowanie handlowe. 

10. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z 

nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z 

mikroinstalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która 

w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi 

odpowiednio: 

1)   hydroenergia - 0,75 zł za 1 kWh; 

2)   energia wiatru na lądzie - 0,75 zł za 1 kWh; 

3)   energia promieniowania słonecznego - 0,75 zł za 1 kWh. 

11. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji 

odnawialnego źródła energii, o którym jest mowa powyżej, przez okres kolejnych 15 lat, 
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liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tym samym okresie sprzedawcy 

zobowiązanemu przysługuje prawo do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat. 

[12. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 3 kW, 

o których mowa powyżej, obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku 

źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego 

do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej.] 

<12. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 

3 kW, o których mowa w ust. 10, obowiązują do dnia, gdy łączna moc oddawanych 

do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ich wysokości 

rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii.> 

13. Minister właściwy do spraw gospodarki, określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny 

zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę politykę 

energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także 

tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania 

energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. 

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 art. 4 ust. 1, w art. 19 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 

pkt 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. 

15. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z 

nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z 

mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie 

jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł 

energii wynosi odpowiednio: 

1)   biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh; 

2)   biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów - 0,55 zł za 1 

kWh; 

3)   biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków - 0,45 zł za 1 

kWh; 

4)   hydroenergia - 0,65 zł za 1 kWh; 
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5)   energia wiatru na lądzie - 0,65 zł za 1 kWh; 

6)   energia promieniowania słonecznego - 0,65 zł za 1 kWh. 

16. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji 

odnawialnego źródła energii, o którym jest mowa powyżej, przez okres kolejnych 15 lat, 

liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tym samym okresie sprzedawca 

zobowiązany przysługuje prawo do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat. 

[17. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 

3 kW do 10 kW włącznie, o których mowa powyżej, obowiązują do momentu, gdy łączna 

moc oddawanych do użytku źródłem nie przekroczy progu 500 MW lub do zmiany ich 

wysokości rozporządzeniem właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej.] 

<17. Ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy 

powyżej 3 kW do 10 kW włącznie, o których mowa w ust. 15, obowiązują do dnia, 

gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy progu 500 MW lub do 

zmiany ich wysokości rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii.> 

18. Minister właściwy do spraw gospodarki, określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny 

zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę politykę 

energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także 

tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania 

energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. 

19. Rozliczenie z tytułu świadczonych usług dystrybucyjnych między wytwórcą energii 

elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz w art. 19 ust. 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. 

20. Koszty zakupu energii ze źródeł wymienionych w ust. 10 i 15 rozliczane są na zasadach 

określonych  

Art. 53. 

 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1, w odniesieniu do odbiorców przemysłowych, 

którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, i dla których wartość 

współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wyniosła: 

1)   nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% - wykonywany jest w odniesieniu do 80% ilości 

energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 

roku realizacji obowiązku; 
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2)   więcej niż 20% i nie więcej niż 40% - wykonywany jest w odniesieniu do 60% ilości 

energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w 

roku realizacji obowiązku; 

3)   więcej niż 40% - wykonywany jest w odniesieniu do 15% ilości energii elektrycznej 

zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w roku realizacji 

obowiązku. 

2. Przez współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, 

w art. 52 ust. 3 pkt 3 oraz w ust. 6, rozumie się stosunek kosztów energii elektrycznej 

zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczanej jako średnia 

arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku. 

3. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest wykonywana w okresie krótszym niż trzy 

lata, wartość dodaną brutto, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako średnią arytmetyczną 

z okresu wykonywania tej działalności. 

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

obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, biorąc pod uwagę 

zasady rachunkowości stosowane przez odbiorcę przemysłowego oraz koszty energii 

elektrycznej ponoszone przez tego odbiorcę. 

 

Art. 60. 

Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 

31 sierpnia danego roku, obniżyć wielkość udziału, o którym mowa w art. 59, na kolejne lata 

kalendarzowe, 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. 

 

Art. 61. 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w 

instalacjach odnawialnego źródła energii, 
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2)   wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii 

elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii 

wykorzystujących, w procesie wytwarzania energii, nośniki energii, o których mowa w 

art. 2 pkt 22, oraz inne paliwa, 

3)   minimalny udział biomasy, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 7, w łącznej masie biomasy 

spalanej w instalacjach spalania wielopaliwowego, dedykowanych instalacjach spalania 

wielopaliwowego, układach hybrydowych oraz dedykowanych instalacjach spalania 

biomasy, 

4)   miejsce dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o 

którym mowa w art. 45 ust. 5 

- biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej oraz potrzebę ustalenia ilości wytwarzanej energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. 

 

Art. 62. 

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

zakres obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 49 ust. 4, w tym: 

1)   wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego 

biogazu rolniczego, 

2)   miejsce dokonywania pomiarów ilości wytwarzanego biogazu rolniczego na potrzeby 

realizacji obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 49 ust. 4, 

3)   sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość 

energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii na potrzeby 

wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 

- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu 

gazowego, dostępne technologie wytwarzania biogazu rolniczego oraz potrzebę ustalenia 

ilości tego biogazu. 

Art. 69. 

1. Narodowy Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz 

Prezesowi URE informacje o wpłatach z tytułu opłat zastępczych dokonywanych w 

danym kwartale na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w terminie 45 dni od dnia 

zakończenia każdego kwartału. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności: 
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1)   oznaczenie podmiotów dokonujących poszczególnych wpłat; 

2)   tytuły wpłat; 

3)   kwoty wpłat; 

4)   daty wpływu poszczególnych wpłat na rachunek bankowy Narodowego Funduszu. 

 

Art. 73. 

1. Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Przedmiotem aukcji jest wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o 

której mowa w ust. 3, z uwzględnieniem art. 74, pod warunkiem że: 

1)   do jej wytworzenia nie wykorzystano: 

a)  drewna pełnowartościowego oraz zbóż pełnowartościowych w przypadku: 

–    instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy, 

–    instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej 

instalacji spalania biomasy, 

–    instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania 

wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania 

energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

–    instalacji termicznego przekształcania odpadów, 

b)  drewna pełnowartościowego w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, 

dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny, 

c)  paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia w przypadku instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

d)  biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającej 

substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy - w przypadku 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także instalacji spalania wielopaliwowego, 

dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub 

biogaz rolniczy, 
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e)  substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 - w przypadku wytwarzania energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego, 

f)  substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 4 - w przypadku wytwarzania energii 

elektrycznej z biopłynów, 

g)  biopłynów, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w 

art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

2)   dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub 

odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej 

produkty oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w łącznej masie biomasy 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 61 - w przypadku instalacji 

odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja. 

3. Prezes URE przeprowadza odrębne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w 

instalacjach odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72. 

4. Aukcje przeprowadza się oddzielnie na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej z 

odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 

1)   nie większej niż 1 MW; 

2)   większej niż 1 MW. 

5. W przypadku gdy ilość lub wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

elektrycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 72 nie zostanie 

wyczerpana, Prezes URE może przeprowadzić w danym roku kolejne aukcje. 

6. Nie mniej niż 25% ilości energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii 

wytworzonej w instalacjach, o których mowa w art. 72 pkt 2, sprzedanej w drodze aukcji 

powinna zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do 

dnia 30 listopada każdego roku, ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku 

kalendarzowym, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz łączną ilość i 

wartość energii, która w następnym roku ma zostać sprzedana w drodze aukcji. 
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Art. 77. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, nie później niż 

60 dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku aukcji, maksymalną cenę w 

złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez 

wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną 

dalej "ceną referencyjną". 

2. Przy ustalaniu ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o 

której mowa w art. 72 pkt 1, minister właściwy do spraw gospodarki bierze pod uwagę 

sumę: 

1)   średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim 

kwartale ogłaszanej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy - 

Prawo energetyczne; 

2)   kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh. 

3. Przy ustalaniu ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o 

której mowa w art. 72 pkt 2, minister właściwy do spraw gospodarki bierze pod uwagę: 

1)   istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji odnawialnego 

źródła energii; 

2)   nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 

3)   założenia dotyczące technicznych warunków pracy instalacji odnawialnego źródła 

energii, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, 

współczynniki wykorzystania dostępnej mocy elektrycznej, współczynniki zużycia 

wytworzonej energii elektrycznej i biogazu rolniczego na pokrycie potrzeb własnych 

oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej lub 

biogazu rolniczego do sieci; 

4)   koszty operacyjne oraz dodatkowe nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie 

eksploatacji, w którym instalacja odnawialnego źródła energii podlega mechanizmom 

i instrumentom wsparcia; 

5)   przewidywane kształtowanie się cen biomasy i innych paliw oraz jednostkowe ceny 

uprawnień do emisji CO2; 

6)   koszty kapitału własnego wytwórcy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego. 

4. Cenę referencyjną energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 

72 pkt 2, minister właściwy do spraw gospodarki określa oddzielnie dla instalacji 
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odnawialnego źródła energii oraz dla instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w 

życie rozdziału 4: 

1)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących 

biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

2)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących 

biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

3)   wykorzystujących biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

4)   wykorzystujących biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

5)   wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w 

pkt 3 i 4; 

6)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w 

dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych; 

7)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w 

dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w 

wysokosprawnej kogeneracji; 

8)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej 

cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, wykorzystujących do wytwarzania 

energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub 

układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji; 

9)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW i o mocy 

osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, wykorzystujących do 

wytwarzania energii elektrycznej 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; 

10)  wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej; 

11)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie; 
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12)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do 

wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie; 

13)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

14)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących 

hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

15)  wykorzystujących energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej; 

16)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

17)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących 

energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej; 

18)  wykorzystujących energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej. 

 

Art. 78. 

1. Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie 

później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. 

2. Ogłoszenie o aukcji zawiera: 

1)   termin przeprowadzenia sesji aukcji; 

2)   godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji; 

3)   wskazanie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji. 

3. W aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytworzonej w 

instalacji, o której mowa w art. 72, mogą wziąć udział wytwórcy posiadający ustanowioną 

gwarancję bankową lub dowód wniesienia kaucji na odrębny rachunek bankowy Prezesa 

URE w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji. 

4. W aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w 

instalacji, o której mowa w art. 72 pkt 2, mogą wziąć udział wytwórcy, którzy posiadają 

zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1. 

5. Aukcję przeprowadza się, jeżeli zostały zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty 

spełniające wymagania określone w ustawie. 

6. Aukcję prowadzi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy 

aukcyjnej. 
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Art. 81. 

1. Prezes URE zamyka sesję aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji. 

2. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji podaje do publicznej wiadomości na 

swojej stronie internetowej informacje o: 

1)   wynikach aukcji, w tym o: 

a)  wytwórcach, których oferty wygrały aukcję, 

b)  minimalnej i maksymalnej cenie w złotych, z dokładnością do jednego grosza za 1 

MWh, po jakiej energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii 

została sprzedana w drodze aukcji, 

c)  łącznej ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego grosza, 

sprzedanej w drodze aukcji energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł 

energii, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata 

kalendarzowe, albo 

2)   unieważnieniu aukcji. 

3. Prezes URE unieważnia aukcję, w przypadku gdy: 

1)   wszystkie oferty zostały odrzucone; 

2)   z przyczyn technicznych aukcja nie może zostać przeprowadzona. 

4. Kaucja, o której mowa w art. 78 ust. 3, podlega zwrotowi w terminie: 

1)   60 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii albo zmodernizowanej 

instalacji odnawialnego źródła energii - w przypadku wytwórcy, którego oferta 

wygrała aukcję; 

2)   14 dni od dnia zamknięcia aukcji - w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała 

aukcji. 

5. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji informuje o jej wynikach wytwórców, 

których oferty wygrały aukcję. 

6. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji przekazuje informacje zawierające dane 

wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, których oferty wygrały 

aukcję, oraz dane dotyczące ilości i ceny energii elektrycznej wytworzonej z 

odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie 

lata kalendarzowe: 

1)   właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz Operatorowi Rozliczeń Energii 

Odnawialnej S.A., jaką jest obowiązany zakupić sprzedawca zobowiązany - w 
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przypadku wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW; 

2)   Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. - w przypadku wytwórców energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej wynoszącej nie mniejszej niż 500 kW. 

7. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informację, w postaci 

elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 3 dni roboczych od 

dnia zamknięcia aukcji. 

8. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera: 

1)   wykaz ofert, które wygrały aukcję, w tym: 

a)  wskazanie wytwórców, których oferty wygrały aukcję, 

b)  informację o: 

–    cenie w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, po której energia 

elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została sprzedana w drodze 

aukcji przez poszczególnych wytwórców, 

–    ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego grosza, sprzedanej w 

drodze aukcji energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii przez 

poszczególnych wytwórców, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po 

sobie lata kalendarzowe, albo 

2)   wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji. 

 

Art. 110. 

Rada nadzorcza Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. liczy pięciu członków, 

powoływanych i odwoływanych przez: 

1)   ministra właściwego do spraw gospodarki - Przewodniczącego rady nadzorczej; 

2)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - jednego członka; 

3)   ministra właściwego do spraw środowiska - jednego członka; 

4)   ministra właściwego do spraw rynków rolnych - jednego członka; 

5)   Prezesa URE - jednego członka. 

Art. 113. 

Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.: 

1)   składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki corocznie, w terminie do końca 

pierwszego kwartału, sprawozdanie ze swojej działalności, w tym informacje o wpływach 
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z opłaty OZE i stanie środków na rachunku opłaty OZE, kosztach działalności, bieżącym i 

planowanym zadłużeniu spółki; 

2)   przedstawia, na żądanie ministra właściwego do spraw gospodarki, informacje o swojej 

działalności inne niż określone w pkt 1. 

Art. 114. 

 Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6 oraz 

w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) w odniesieniu do Operatora 

Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki. 

 

Art. 119. 

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rynków rolnych oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż 

pełnowartościowe oraz substratów, o których mowa w art. 2 pkt 2, oraz sposób 

dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia, biorąc pod uwagę potrzebę 

prawidłowego kwalifikowania wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii. 

Art. 126. 

 1. Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. określa krajowy plan 

działania opracowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

2. Krajowy plan działania określa w szczególności: 

1)   krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto; 

2)   krajowy cel w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie; 

3)   cele pośrednie, obejmujące dwuletnie okresy, określające sposób dojścia do 

krajowego celu wymienionego w pkt 1; 

4)   wpływ środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii 

brutto oraz działania, jakie należy podjąć w tym zakresie dla osiągnięcia krajowego 

celu wymienionego w pkt 1; 

5)   końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce, 

ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie; 
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6)   działania, jakie powinny zostać podjęte dla osiągnięcia celów pośrednich w 

poszczególnych latach, aż do osiągnięcia krajowego celu wymienionego w pkt 1, w 

zakresie: 

a)  współpracy organów administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego, 

b)  współpracy międzynarodowej dotyczącej pozyskiwania energii i paliw ze źródeł 

odnawialnych oraz projektów energetycznych, 

c)  krajowej strategii rozwoju zasobów biomasy. 

3. Rada Ministrów przyjmuje Krajowy plan działania, w drodze uchwały, na wniosek ministra 

właściwego do spraw gospodarki. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej krajowy plan 

działania przyjęty przez Radę Ministrów. 

5. W przypadku: 

1)   gdy udział energii ze źródeł odnawialnych określony w krajowym planie działania dla 

danego okresu obniży się poniżej celu pośredniego określonego dla okresu 

bezpośrednio go poprzedzającego, 

2)   wydania zaleceń przez Komisję Europejską 

- minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje aktualizację krajowego planu 

działania. 

6. Do aktualizacji krajowego planu działania przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 127. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje realizację krajowych celów 

wskazanych w art. 126 ust. 2 pkt 1 i 2, w szczególności na podstawie danych 

przekazanych przez Prezesa URE oraz wyników badań statystycznych prowadzonych 

zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.). 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, co 2 lata, sporządza i przedstawia Radzie 

Ministrów sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania realizacji krajowego celu, 

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 ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w 

podziale na sektory: elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz transportu; 
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2)   techniczne możliwości przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci; 

3)   wpływu środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii 

brutto; 

4)   działań podejmowanych dla realizacji krajowego celu, o którym mowa w art. 126 ust. 

2 pkt 1; 

5)   przewidywanego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych; 

6)   planowanych i będących w budowie instalacji odnawialnego źródła energii; 

7)   postępu dokonanego w usprawnianiu procedur administracyjnych oraz usuwaniu 

barier regulacyjnych i innych w rozwoju wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, przyjmuje 

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym 

sprawozdanie zostało sporządzone. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej przyjęte przez 

Radę Ministrów sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia 

roku, w którym sprawozdanie zostało sporządzone. 

 

Art. 128. 

1. Zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych, zużywanych 

w sektorach: elektroenergetyki, ciepłownictwa i chłodnictwa oraz transportu, wykonują: 

1)   minister właściwy do spraw gospodarki; 

2)   minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

3)   minister właściwy do spraw środowiska; 

4)   Prezes ARR; 

5)   Prezes URE; 

6)   Prezes GUS. 

2. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki obejmują: 

1)   określanie krajowych środków mających na celu rozwój wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych; 

2)   monitorowanie funkcjonowania instrumentów wspierających pozyskiwanie i 

wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz działań mających na celu ich 

wykorzystanie; 
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3)   podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procedur administracyjnych 

związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w zakresie instalacji 

odnawialnego źródła energii oraz usuwanie barier mogących ograniczać wzrost 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i ich wykorzystania; 

4)   monitorowanie funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia; 

5)   opracowywanie analiz w zakresie zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych 

oraz jej wykorzystania. 

3. Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi obejmują: 

1)   promowanie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne, z 

uwzględnieniem potrzeb produkcji żywności; 

2)   monitorowanie zmian powierzchni gruntów przeznaczonych na uprawy energetyczne. 

4. Zadania ministra właściwego do spraw środowiska obejmują opracowywanie analiz w 

zakresie określenia: 

1)   szacunkowego wpływu wytwarzania biokomponentów i biopłynów na zasoby wodne 

oraz na jakość wody i gleby; 

2)   szacunkowej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z 

wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

5. Zadania Prezesa ARR obejmują: 

1)   monitorowanie ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego, wytwarzania biogazu rolniczego, a także 

biokomponentów stosowanych w paliwach transportowych; 

2)   gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biogazu rolniczego lub 

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z biogazu rolniczego oraz wytwarzania 

biokomponentów. 

6. Zadania Prezesa URE obejmują: 

1)   udostępnianie informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 19 ustawy - Prawo 

energetyczne, dotyczących odnawialnych źródeł energii; 

2)   monitorowanie wykonania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku 

zapewnienia pierwszeństwa w przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej 

wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. 
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7. Zadania Prezesa GUS obejmują prowadzenie stałej statystyki dotyczącej udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce, 

ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie. 

8. Organy, o których mowa w ust. 1, udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej 

informacje zgromadzone w trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 2-7. 

 

Art. 129. 

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. Przy obliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych stosuje się metodologię i definicje 

określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 

22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 

1, z późn. zm.). 

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

obliczania: 

1)   udziału energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie, 

2)   udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce, 

3)   udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, 

4)   udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, 

5)   znormalizowanej ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach wodnych 

lub wiatrowych, 

6)   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 ze źródeł odnawialnych oraz 

metodologię obliczania przyjętą przez Komisję Europejską. 

Art. 131. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki tworzy elektroniczną bazę danych wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych i udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 

chronionych. 
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2. Prezes URE oraz Zarząd Narodowego Funduszu przekazują ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki informacje związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, 

które niezwłocznie od dnia otrzymania przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

zamieszcza się w elektronicznej bazie danych, o której mowa w ust. 1. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane przez Prezesa URE dotyczą w 

szczególności: 

1)   mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnego 

źródła energii objętych koncesją Prezesa URE na wykonywanie działalności 

gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej; 

2)   ilości energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, określonego na podstawie wydanych przez Prezesa URE 

świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, z podziałem 

na rodzaje instalacji odnawialnego źródła energii; 

3)   ilości energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, objętego postanowieniami o odmowie wydania 

świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia z biogazu rolniczego; 

4)   liczbie wydanych gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, z podziałem 

na rodzaje instalacji odnawialnego źródła energii, na które zostały one wydane. 

4. Informacje wskazane w ust. 3 Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki w terminie 25 dni od dnia zakończenia każdego kwartału. 

5. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Narodowego Funduszu 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacje o wysokości 

uiszczonych opłat zastępczych, według stanu na koniec danego kwartału, w terminie 45 

dni od dnia zakończenia każdego kwartału. 

6. Dane zamieszczone w elektronicznej bazie danych wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych są jawne. 

Art. 132. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do udostępniania informacji o 

kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, 

chłodniczych i elektrycznych, wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej. 
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Art. 133. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przy udziale jednostek samorządu terytorialnego 

opracowuje programy informacyjne, doradcze lub szkoleniowe informujące 

społeczeństwo o korzyściach i rozwiązaniach praktycznych związanych z rozwojem i 

wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii. 

 

Art. 134. 

Minister właściwy do gospodarki zapewnia dostęp do informacji i wytycznych o sposobach 

optymalnego połączenia instalacji odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych 

technologii oraz systemów grzewczych i chłodniczych. 

 

Art. 152. 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej 

okresowej weryfikacji, wzór wniosku o udzielenie akredytacji, wzór zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 153 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 instalacji, o których mowa w art. 136 ust. 2, dla osób ubiegających się o 

wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu, 

3)   wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka Komisji, tryb powoływania, 

okresowej weryfikacji i odwoływania członków Komisji, sposób działania Komisji oraz 

sposób i wysokość wynagrodzenia członków Komisji za przeprowadzenie egzaminu na 

instalatorów, 

4)   sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania pytań egzaminacyjnych, 

5)   warunki i formę przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego oceny, 

6)   wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór 

graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 145 ust. 

1 pkt 1, 

7)   sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 158 ust. 1, oraz warunki i sposób 

przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu 
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- biorąc pod uwagę zapewnienie bezstronnego i niezależnego przebiegu postępowań w 

sprawie akredytacji organizatorów szkoleń oraz certyfikacji instalatorów danego rodzaju 

instalacji, zapewnienie odpowiednich kompetencji instalatorów mikroinstalacji, małych 

instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

cieplnej nie większej niż 600 kW, a także odpowiedniego sposobu dokumentowania, 

ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej tych postępowań. 

 

Art. 154. 

1. Przy Prezesie UDT działa Komitet Odwoławczy, zwany dalej "Komitetem", który liczy nie 

więcej niż 10 osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie 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 od dnia powołania. 

4. W skład Komitetu wchodzą proporcjonalnie, w liczbie zapewniającej brak dominacji 

którejkolwiek ze stron, osoby reprezentujące organy administracji rządowej oraz 

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. 157. 

 1. Opłaty pobiera się za: 

1)   przeprowadzenie egzaminu - w wysokości, obowiązującej w dniu ogłoszenia terminu 

egzaminu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego, nie 

niższej niż 5% i nie wyższej niż 20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów 
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ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

2)   wydanie certyfikatu - w wysokości, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o 

wydanie certyfikatu, nie wyższej niż 5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów 

ustawy wymienionej w pkt 1; 

3)   przedłużenie ważności certyfikatu - w wysokości, obowiązującej w dniu złożenia 

wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu, nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 

10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez 

Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy wymienionej w pkt 1; 

4)   wydanie wtórnika certyfikatu, wynoszącą 50 złotych za każdy wydany wtórnik; 

5)   udzielanie akredytacji - w wysokości obowiązującej w dniu złożenia wniosku o 

udzielenie akredytacji, wynoszącej 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów 

ustawy wymienionej w pkt 1. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, a także sposób ich wnoszenia, biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia pokrycia kosztów przeprowadzania egzaminów i kosztów 

wydawania certyfikatów oraz dokumentów potwierdzających udzielanie akredytacji. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, nie podlegają zwrotowi w przypadku 

odmowy: 

1)   wydania certyfikatu; 

2)   przedłużenia ważności certyfikatu; 

3)   udzielenia akredytacji. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

Art. 162. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przesyła Komisji Europejskiej informacje dotyczące 

transferu statystycznego, który może zostać uwzględniony w realizacji krajowego celu 

określonego w art. 126 ust. 2 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której 

mowa w art. 161 ust. 2. 
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Art. 164. 

 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

instalacjach odnawialnego źródła 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 wytwarzanej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, zwanego dalej "wspólnym projektem energetycznym". 

2. Wspólnym projektem energetycznym jest w szczególności budowa nowej instalacji 

odnawialnego źródła energii lub modernizacja istniejącej instalacji 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. 126 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. 

4. Zakres współfinansowania wspólnego projektu energetycznego, termin jego realizacji oraz 

obowiązki stron określi umowa, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 165. 

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, wyraża, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie 

przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 164 ust. 1, do wspólnego 

projektu energetycznego. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstw energetycznych, które zamierzają realizować wspólny 

projekt energetyczny; 

2)   opis instalacji odnawialnego źródła energii, którego dotyczy wspólny projekt 

energetyczny; 
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3)   określenie udziału lub ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii, która będzie mogła być zaliczana do krajowego celu 

danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

4)   określenie okresu, w latach kalendarzowych, w którym wytworzona energia 

elektryczna będzie mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa 

członkowskiego; 

5)   zasady korzystania instalacji odnawialnego źródła energii z mechanizmów i 

instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach 

odnawialnego źródła 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. 126 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 instalacji odnawialnego źródła energii, którego ma dotyczyć wspólny projekt 

energetyczny; 

3)   określenie udziału lub ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii, która będzie mogła być zaliczana do krajowego celu 

danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

4)   okres, w latach kalendarzowych, w którym 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, występuje do ministra 

właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę wspólnego 

projektu energetycznego. 

7. Do wyrażenia zgody na zmianę wspólnego projektu energetycznego przepisy ust. 1-4 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 166. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej oraz państwu 

członkowskiemu, z którym jest realizowany wspólny projekt energetyczny, w terminie do 
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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 instalacji odnawialnego źródła 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. 167. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, realizując zobowiązania międzynarodowe, może 

uwzględnić w krajowym celu, o którym mowa w art. 126 ust. 2 pkt 1, energię elektryczną 

wytworzoną w instalacji odnawialnego źródła energii zlokalizowanej na terenie państwa 

niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w przypadku, gdy energia 

elektryczna: 

1)   wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła zostanie zużyta na obszarze Unii 

Europejskiej; 

2)   zostanie zużyta na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem 

że: 

a)  ilość energii elektrycznej równoważna ilości energii elektrycznej uwzględnianej do 

obliczeń 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 instalacjach odnawialnego 

źródła energii odnoszą się do tego samego okresu, o którym mowa w pkt 3; 

3)   jest wytwarzana w instalacji odnawialnego źródła energii, którą oddano do 

eksploatacji po dniu 25 czerwca 2009 r., lub w tej części instalacji odnawialnego 

źródła energii, którą zmodernizowano po tym dniu; 
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4)   nie była objęta instrumentami wspierającymi wytwarzanie tej energii w ramach 

systemu wsparcia obowiązującego w państwie niebędącym członkiem Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, z wyłączeniem pomocy inwestycyjnej 

przyznanej dla tej instalacji odnawialnego źródła energii. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji Europejskiej raport, w którym 

określa ilość energii elektrycznej wytworzonej 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. 171. 

Organy, o których mowa w art. 169 ust. 1, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, 

przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie zawierające 

informacje o liczbie i wysokości wymierzonych kar pieniężnych za rok poprzedni. 

 

<Art. 188a. 

1. Za pierwsze półrocze 2016 r. odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, 

odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których 

mowa w ust. 2, w zakresie określonym w ust. 7, są obowiązani: 

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub 

świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane odpowiednio dla energii 

elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego 

źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub 

2) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 6 

– do dnia 30 czerwca 2017 r. 

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

1) odbiorca przemysłowy, o którym mowa w art. 188 ust. 3, który w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 

GWh energii elektrycznej, a także złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 199 

ust. 1; 
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2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię 

odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w 

pkt 1; 

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

członkiem giełdy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub członkiem rynku 

organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na 

giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez ten podmiot; 

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

członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów ustawy o 

giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego poza 

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

rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę 

rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez 

spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu ustawy o giełdach 

towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców 

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

towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do odbiorców przemysłowych, 

którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 199 ust. 1, i dla których wartość 

współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 188 

ust. 8, wyniosła: 

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – wykonywany jest w odniesieniu do 80% 

ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny 

użytek w pierwszym półroczu 2016 r.; 

2) powyżej 20% i nie więcej niż 40% – wykonywany jest w odniesieniu do 60% ilości 

energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w 

pierwszym półroczu 2016 r.; 
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3) powyżej 40% – wykonywany jest w odniesieniu do 15% ilości energii elektrycznej 

zakupionej na własny użytek przez odbiorcę przemysłowego w pierwszym półroczu 

2016 r. 

4. Odbiorca przemysłowy, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 199 ust. 1, 

jest obowiązany do dnia 31 sierpnia 2017 r., przekazać Prezesowi URE: 

1) informację o: 

a) ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji 

obowiązku, 

b) spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 3, 

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

przemysłowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2) oświadczenie następującej treści: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

oświadczam, że: 

1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 188a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, są zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki określone w art. 188a ust. 3 ustawy, o której 

mowa w pkt 1.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

w terminie informacji oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4, podał w tej 

informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z 

uprawnienia, o którym mowa w ust. 3, nie spełniając określonych w tym przepisie 

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

w art. 96 ust. 2, w latach 2017–2021. 

6. Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru: 

Oz = Ozj x (Eo - Eu), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oz – opłatę zastępczą wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 

1 MWh, 

Ozj – jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 300,03 złotych za 1 MWh, 
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Eo – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw 

pochodzenia biogazu rolniczego w pierwszym półroczu 2016 r., 

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

pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, które obowiązany 

podmiot, o którym mowa w ust. 2, przedstawił do umorzenia za pierwsze półrocze 

2016 r. 

7. Obowiązek za pierwsze półrocze 2016 r., o którym mowa w ust. 1, uznaje się za 

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

energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub ekwiwalentnej ilości energii 

elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, 

lub uiszczonej opłaty zastępczej, w: 

1) sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami 

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

2) całkowitej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej 

na własny użytek, na podstawie transakcji zawieranych we własnym imieniu na 

giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, albo 

3) całkowitej ilości energii elektrycznej wynikającej z zakupu energii elektrycznej 

na podstawie transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych na 

giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, albo 

4) ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek 

– za pierwsze półrocze roku 2016 wynosi 15%. 

8. Do realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 173 niniejszej ustawy 

oraz art. 9a ust. 7–9 i 15 ustawy zmienianej w art. 179 stosuje się odpowiednio. 

9. Do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się umorzonych 

świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 

179, wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego 

źródła energii wykorzystującej w procesie przetwarzania energię pozyskiwaną z 

biogazu rolniczego, dla którego przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
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wytwarzaniem biogazu rolniczego wystąpiło lub wystąpi z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 9o ust. 3 tej ustawy. 

10. Podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu w pierwszym półroczu 2016 r. 

jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej 

znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, 

oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało koncesję na jej 

wytwarzanie lub zostało wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 23; zakup ten 

odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku 

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

179. 

11. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych 

źródeł energii, o którym mowa w ust. 10, uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot 

wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu zakupił całą oferowaną mu ilość energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, przyłączonych 

do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej elektroenergetycznej znajdującej się na 

terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy. 

12. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepłem i sprzedające to ciepło 

w pierwszym półroczu 2016 r. jest obowiązane do zakupu oferowanego ciepła 

wytwarzanego w przyłączonych do sieci instalacjach odnawialnych źródeł energii 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości nie większej niż 

zapotrzebowanie odbiorców tego przedsiębiorstwa, przyłączonych do sieci, do której 

są przyłączone odnawialne źródła energii. 

13. Obowiązek, o którym mowa w ust. 12, uznaje się za spełniony, jeżeli oferowane do 

sprzedaży ciepło, wytworzone w instalacjach odnawialnych źródeł energii, zakupiono 

w ilości: 

1) w jakiej je oferowano lub 

2) równej zapotrzebowaniu odbiorców przedsiębiorstwa energetycznego 

realizującego ten obowiązek i przyłączonych do sieci ciepłowniczej, do której jest 

przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, proporcjonalnie do udziału 

mocy zainstalowanej tej instalacji w całkowitej mocy zamówionej przez 

odbiorców, z uwzględnieniem charakterystyki odbioru oraz możliwości 

przesyłania ciepła wytwarzanego w tym źródle 
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– pod warunkiem, że koszty zakupu tego ciepła nie spowodują wzrostu cen ciepła lub 

stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom w danym roku o więcej niż wartość 

średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, określonego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

14. W przypadku gdy więcej niż jedno przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa 

w ust. 12, zajmuje się obrotem ciepłem i sprzedaje to ciepło odbiorcom przyłączonym 

do połączonych i współpracujących ze sobą sieci ciepłowniczych, obowiązek zakupu 

dotyczy ciepła wytworzonego w przyłączonych do tych sieci instalacjach 

odnawialnych źródeł energii, proporcjonalnie do udziału mocy zainstalowanej 

każdej instalacji odnawialnego źródła energii tych przedsiębiorstw w łącznej mocy 

zamówionej przez odbiorców z uwzględnieniem charakterystyki odbioru oraz 

możliwości przesyłania ciepła wytwarzanego w tych instalacjach przez wszystkie 

przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające ciepło do odbiorców przyłączonych do 

tych sieci.> 

<Art. 194a. 

Na potrzeby ustalenia średniej rocznej, o której mowa w art. 44 ust. 8 pkt 2, uwzględnia 

się ilość energii elektrycznej wytworzonej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 

wejścia w życie rozdziału 4.> 

Art. 209. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, 

ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna 

zostać zakupiona po przeprowadzeniu aukcji w następnym roku kalendarzowym, w 

terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, 

cenę referencyjną, o której mowa w art. 77 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

Art. 211. 

Zbiorczy raport roczny, o którym mowa w art. 17 ust. 1, Prezes URE po raz pierwszy 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za rok kalendarzowy następujący 

po roku wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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Art. 212. 

Zbiorcze raporty roczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz w art. 35 ust. 2, Prezes Agencji 

Rynku Rolnego po raz pierwszy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, 

ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska oraz Prezesowi URE za rok kalendarzowy następujący po roku wejścia w 

życie niniejszej ustawy. 

Art. 218. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów art. 106-115, dokonuje czynności prawnych oraz faktycznych zmierzających 

do: 

1)   zawiązania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w tym podpisania statutu 

tej spółki; 

2)   wniesienia przez akcjonariusza wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego 

Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., z uwzględnieniem art. 309 § 3 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; 

3)   ustanowienia zarządu i rady nadzorczej Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej 

S.A. 

2. Finansowanie działań, o których mowa w ust. 1, odbywa się w ramach limitu wydatków z 

budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej 

S.A., o którym mowa w art. 221 ust. 1. 

 

[Art. 222. 

Przepisy art. 9e i art. 9e
1
 ustawy zmienianej w art. 179 tracą moc z dniem 1 stycznia 2016 r.] 

<Art. 222. 

Przepisy art. 9e i art. 9e1 ustawy zmienianej w art. 179 tracą moc z dniem 30 czerwca 

2016 r.> 

Art. 223. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

[1)   rozdziału 4, art. 130, art. 178, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13 w 

zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie 

z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:] 
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<rozdziału 4, art. 130, art. 178, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13 w 

zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a, które wchodzą w 

życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:> 

a)  art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7-11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r., 

b)  art. 106-115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.[;]<,> 

<c) art. 53 ust. 4, art. 72, art. 73 ust. 7 oraz art. 77 ust. 1, które wchodzą w życie z 

dniem 1 stycznia 2016 r.;> 

2)   art. 179 pkt 5 i 7-10, art. 188, art. 189 oraz art. 206, które wchodzą w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

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

1059, z późn. zm.) 

Art. 9e. 

1. 
(135)

 Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła 

energii jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej "świadectwem pochodzenia. 

1a. 
(136)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje świadectwa pochodzenia, o których 

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

1, dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii 

spełniającej jednocześnie warunki wysokosprawnej kogeneracji. 

<1b. Świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej od 

dnia 1 stycznia 2016 r. w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 5 MW, wykorzystującej do wytworzenia tej 

energii hydroenergię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii. 

1c. Dla energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w instalacji 

spalania wielopaliwowego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnego 

źródła energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego w 

rozumieniu tej ustawy, przysługuje świadectwo pochodzenia skorygowane 

współczynnikiem 0,5.> 

2. Świadectwo pochodzenia zawiera w szczególności: 
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1)  
(137)

 nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii; 

2)  
(138)

 określenie lokalizacji, rodzaju i mocy instalacji odnawialnego źródła energii, w 

którym energia elektryczna została wytworzona; 

3)  
(139)

 dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej świadectwem pochodzenia i 

wytworzonej w określonej instalacji odnawialnego źródła energii; 

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

5)   wskazanie podmiotu, który będzie organizował obrót prawami majątkowymi 

wynikającymi ze świadectw pochodzenia; 

[6)  
(140)

 kwalifikację instalacji odnawialnego źródła energii do instalacji, o której mowa w 

art. 188 ust. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.] 

<6)  kwalifikację instalacji odnawialnego źródła energii do instalacji, o której mowa w 

art. 188 ust. 19 i art. 188a ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii.> 

3. 
(141)

 Świadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek 

przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

instalacji odnawialnego źródła energii, złożony za pośrednictwem operatora systemu 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się instalacja odnawialnego 

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

wydawania świadectw pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. 

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

1)  
(142)

 nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii; 

2)  
(143)

 określenie lokalizacji, rodzaju i mocy instalacji odnawialnego źródła energii, w 

którym energia elektryczna została wytworzona; 

3)  
(144)

 dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w określonej instalacji 

odnawialnego źródła energii; 

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

5)   (uchylony); 

6)   dane o ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji; 
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7)   
(145)

 w przypadku biopłynów, dokumenty określone w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające spełnienie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc tej ustawy. 

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. 
(146)

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

wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii przedkłada 

operatorowi systemu elektroenergetycznego, w terminie 45 dni od dnia zakończenia 

okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem. 

5. 
(147)

 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 

instalacji odnawialnego źródła 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 
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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. 
(148)

 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. 188 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa 

majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia, wydać dokument stwierdzający prawa 

majątkowe wynikające z tych świadectw przysługujące wnioskodawcy i odpowiadającą 

tym prawom ilość energii elektrycznej.] 

<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. 188 ust. 2 i art. 188a ust. 2 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub innego podmiotu, któremu 

przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia, wydać 

dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające z tych świadectw 

przysługujące wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość energii 

elektrycznej.> 

12. Wpis do rejestru świadectw pochodzenia oraz dokonane zmiany w rejestrze podlegają 

opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia rejestru. 

[13. 
(149)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, 

odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o 

których mowa w art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
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energii, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia 

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

13a. 
(150)

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

w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w 

odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych, może złożyć 

wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o umorzenie świadectw pochodzenia 

należących do innego podmiotu, któremu przysługują wynikające z tych świadectw prawa 

majątkowe, o ile dołączy pisemną zgodę tego podmiotu na zaliczenie tych świadectw do 

wypełnienia obowiązku przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski. 

14. 
(151)

 Świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego 

jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 188 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w poprzednim roku 

kalendarzowym.] 

<13. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, 

odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o 

których mowa w art. 188 ust. 2 i art. 188a ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze 

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

13a.  Towarowy dom maklerski lub dom maklerski wykonując obowiązek, o którym 

mowa w art. 188 ust. 1 i art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, w odniesieniu do transakcji realizowanych na 

zlecenie odbiorców końcowych, może złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki o umorzenie świadectw pochodzenia należących do innego podmiotu, 

któremu przysługują wynikające z tych świadectw prawa majątkowe, o ile dołączy 

pisemną zgodę tego podmiotu na zaliczenie tych świadectw do wypełnienia 

obowiązku przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski. 

14.  Świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 30 czerwca danego roku 

kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku 

określonego w art. 188 ust. 1 i art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii w poprzednim roku kalendarzowym.> 

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

umorzenia. 
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[16. 
(152)

 Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub 

dom maklerski, o których mowa w art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, wraz z wnioskiem o umorzenie świadectw pochodzenia 

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

mowa w ust. 11.] 

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

lub dom maklerski, o których mowa w art. 188 ust. 2 i art. 188a ust. 2 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z wnioskiem o umorzenie 

świadectw pochodzenia jest obowiązany złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki dokument, o którym mowa w ust. 11.> 

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. 
(153)

 Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

instalacjach odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 

MW zwalnia się z: 

1)   opłat, o których mowa w ust. 12; 

2)   opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia; 

3)   opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w 

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

4)   opłaty skarbowej za czynności urzędowe związane z prowadzeniem rejestru, o którym 

mowa w art. 23 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

 

[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. 9v. 

Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej 

znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i 
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oferowaną do sprzedaży przez osobę, o której mowa w art. 9u, jest obowiązany zakupić 

ten sprzedawca. Zakup tej energii odbywa się po cenie równej 100% średniej ceny 

sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale 

ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a.> 


