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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

 

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 

 

(druk nr 1058) 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z 

późn. zm.) 

[Art. 9a. 

1. Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy 

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

11, są obowiązani: 

1)   uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

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

energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   uiścić opłatę zastępczą, w terminie określonym w ust. 15, obliczoną w sposób 

określony w ust. 10. 

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

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

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

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię 

odbiorcom końcowym niebędących odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w pkt 

1; 

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

członkiem giełdy w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych lub członkiem rynku organizowanego przez podmiot prowadzący 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w odniesieniu do 
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transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez ten podmiot; 

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

członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych przez niego 

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

rozliczeń prowadzonych w ramach tej izby przez spółkę prowadzącą giełdową izbę 

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

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

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

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

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji 

zawieranych na zlecenie odbiorców końcowych, innych niż odbiorcy przemysłowi, o 

których mowa w pkt 1, na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez 

podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. 

3. Odbiorca przemysłowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii 

elektrycznej, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym 

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

obowiązku. 

4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sporządza wykaz odbiorców przemysłowych, którzy 

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

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

poprzedzającego rok realizacji obowiązku. 

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

następującego po roku realizacji obowiązku, przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki: 

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

zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku; 

2)    oświadczenie następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że dane 
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zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, są zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego którego przeważającą 

działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) i oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 

1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 

1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 

2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 

2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 

2453; 2454; 2611; 2680; 3832. 

7. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, w 

terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupiło energię 

elektryczną w wyniku transakcji zawartej za pośrednictwem towarowego domu 

maklerskiego lub domu maklerskiego na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym 

przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, jest 

obowiązane do przekazania towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi 

maklerskiemu deklaracji o ilości energii elektrycznej zakupionej w wyniku tej transakcji i 

zużytej na własny użytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzedaży. 

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

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

9. Realizacja zlecenia nabycia energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub na rynku 

organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek 

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

przez składającego zlecenie zabezpieczenia na pokrycie kosztów wykonania przez 

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

zakresie określonym w ust. 2 pkt 3. Wysokość zabezpieczenia oraz sposób jego złożenia 

określa umowa zawarta między towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim a 

składającym zlecenie. 

10. Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się według wzoru: 

 

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
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Ozs -  opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wyrażoną w złotych, 

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

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

pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eog -  ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej wynikającą 

z zakresu obowiązku określonego w ust. 11 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w 

art. 9l ust. 1 pkt 1, a ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z 

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

w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 14, wyrażoną w MWh, 

Ozk -  jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 5% i nie wyższą niż 40% średniej ceny 

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

pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eok -  ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej wynikającą 

z zakresu obowiązku określonego w ust. 11 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w 

art. 9l ust. 1 pkt 2, a ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z 

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

podmiotowi, w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 14, wyrażoną w MWh, 

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

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

pkt 18 lit. b, wyrażoną w złotych za 1 MWh, 

Eom -  ilość energii elektrycznej równą różnicy między ilością energii elektrycznej wynikającą 

z zakresu obowiązku określonego w ust. 11 dla jednostek kogeneracji, o których mowa w 

art. 9l ust. 1 pkt 1a, a ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z 

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

podmiotom, w terminie, o którym mowa w art. 9m ust. 14, wyrażoną w MWh. 

11. Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z 

kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym mowa w ust. 1, określa się: 

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

a)  3,9% w 2014 r., 

b)  4,9% w 2015 r., 

c)  6,0% w 2016 r., 

d)  7,0% w 2017 r., 

e)  8,0% w 2018 r.; 
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2)   dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a, na poziomie: 

a)  1,1% w 2014 r., 

b)  1,3% w 2015 r., 

c)  1,5% w 2016 r., 

d)  1,8% w 2017 r., 

e)  2,3% w 2018 r.; 

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

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

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

energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych świadectw pochodzenia z 

kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej, odniesiony do: 

1)   dokonanego zakupu energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1; 

2)   całkowitej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym niebędącym 

odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w pkt 1, przez przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii 

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

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

organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany w transakcjach zawieranych we własnym imieniu przez odbiorców 

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

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

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

giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji zawieranych na zlecenie odbiorców 

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

13. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone 

symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w ust. 10, na podstawie średniej ceny 

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

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

biorąc pod uwagę: 

1)   ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

2)   różnicę między kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji a cenami sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym; 
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3)   poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych; 

4)   poziom zagospodarowania dostępnych ilości metanu uwalnianego i ujmowanego przy 

dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych 

kopalniach węgla kamiennego oraz gazu uzyskiwanego z przetwarzania biomasy w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 3 pkt 20. 

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

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

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

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

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest uiszczana na rachunek bankowy tego 

funduszu do dnia 30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy. 

16. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania 

danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym 

mowa w art. 9l ust. 1, oraz szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o 

których mowa w art. 9l ust. 8, w tym: 

1)   sposób obliczania: 

a)  średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię 

elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, 

b)  ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

c)  ilości ciepła użytkowego w kogeneracji, 

d)  oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w 

porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach 

rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania 

rozdzielonego, 

2)   sposoby wykorzystania ciepła użytkowego w kogeneracji przyjmowanego do 

obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 

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

3)   referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla 

energii elektrycznej i ciepła, służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej 

uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji, 

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

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

potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8, 
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5)   wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii 

elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w 

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

dotyczące pomiarów bezpośrednich ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego 

oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania dokonywanych na potrzeby 

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

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

ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1: 

a)  kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z 

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

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

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

międzynarodowych oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie możliwości 

wykorzystania krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji.] 

 

Art. 9c. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 5b 

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

zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa 

krajowego systemu elektroenergetycznego. 

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

obowiązany do odbioru biogazu rolniczego o parametrach jakościowych określonych w 

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

przyłączonych bezpośrednio do sieci tego operatora.] 

UWAGA: 

pominięto ust. 7 – 12 

[Art. 9l. 

1. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest 

świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej "świadectwem pochodzenia z 
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kogeneracji". Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje się oddzielnie dla energii 

elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji: 

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

poniżej 1 MW; 

1a)   opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w 

czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub 

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

dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 285, 624 i 2290), zwanej dalej "ustawą o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych"; 

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

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

ujmowany przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub 

zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gaz uzyskiwany z przetwarzania 

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

ciekłych wspólnie z innymi paliwami, do energii elektrycznej wytwarzanej w 

wysokosprawnej kogeneracji: 

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

elektrycznej odpowiadającą udziałowi energii chemicznej paliwa gazowego, 

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

elektrycznej odpowiadającą udziałowi energii chemicznej metanu uwalnianego i 

ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub 

zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazu uzyskiwanego z 

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

biopaliwach ciekłych 

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

rzeczywistych wartości opałowych tych paliw. 

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

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

kogeneracji. 

2. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji określa w szczególności: 

1)   nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem 

energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji; 
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2)   lokalizację, typ i moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji, w której 

energia elektryczna została wytworzona; 

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

elektryczna i ciepło w jednostce kogeneracji; 

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

5)   dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej świadectwem pochodzenia z 

kogeneracji, wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w określonej jednostce 

kogeneracji; 

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

kogeneracji; 

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

uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji; 

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

pkt 2. 

3. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na 

wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, złożony za pośrednictwem operatora systemu 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się jednostka kogeneracji 

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

świadectw pochodzenia z kogeneracji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. 

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

1)   nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem 

energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji; 

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

w której energia elektryczna została wytworzona; 

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

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

na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-

rozliczeniowych; 

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

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

sposoby jego wykorzystania; 
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5)   określenie, na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych, danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracji; 

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

wysokosprawnej kogeneracji; 

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

zaoszczędzona, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w 

wysokosprawnej kogeneracji obliczonej na podstawie referencyjnych wartości dla 

wytwarzania rozdzielonego; 

8)  informacje o spełnieniu warunków uprawniających do wydania świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce 

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

9)   (uchylony). 

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

wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, obejmującego jeden lub 

więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego 

oraz planowanej w tym roku średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej 

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

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

wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przedkłada 

operatorowi systemu elektroenergetycznego w terminie do 14. dnia następnego miesiąca 

po zakończeniu okresu wytworzenia energii elektrycznej objętej tym wnioskiem. 

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

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

10, sporządzone na podstawie uzyskanej w tym okresie rzeczywistej średniorocznej 

sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub 

mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji; 

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

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

8. Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, 

wraz z potwierdzeniem danych dotyczących ilości energii elektrycznej określonych na 

podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4 pkt 5. 
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9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania świadectwa pochodzenia z 

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

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

wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji następuje w drodze postanowienia, na 

które służy zażalenie. 

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

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

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

kalendarzowego, określone na podstawie rzeczywistej średniorocznej sprawności 

przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło 

użytkowe w kogeneracji; do wniosku należy dołączyć schemat zespołu urządzeń 

wchodzących w skład jednostki kogeneracji. 

11. 
(11)

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

zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki: 

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

badania przeprowadzonego w przedsiębiorstwie energetycznym dla danej jednostki 

kogeneracji, stwierdzającą prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz 

zasadność składania wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla 

energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym, oraz 

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

energii elektrycznej, w przypadku wystąpienia niedoboru ilości energii elektrycznej 

wynikającej z wydanych temu przedsiębiorstwu świadectw pochodzenia z kogeneracji 

w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji przez daną jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i 

wykazanej w sprawozdaniu, lub 

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

energii elektrycznej, w przypadku wystąpienia nadwyżki ilości energii elektrycznej 

wynikającej z wydanych temu przedsiębiorstwu świadectw pochodzenia z kogeneracji 

w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji przez daną jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i 

wykazanej w sprawozdaniu; tak umorzone świadectwa pochodzenia z kogeneracji nie 

stanowią podstawy do rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1. 
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12. Do wydawania świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w ust. 11 pkt 2, 

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

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

przepisy art. 9m ust. 8-12 stosuje się odpowiednio. 

14. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki umarza świadectwo pochodzenia z kogeneracji 

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

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

nie stosuje się. 

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

wniosek, wykaz akredytowanych jednostek, które zatrudniają osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz zapewniają niezależność w 

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

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

zawieszono lub cofnięto akredytację. 

Art. 9m. 

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

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

października 2000 r. o giełdach towarowych. 

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

zapisania świadectwa, na podstawie informacji o wydanych świadectwach pochodzenia z 

kogeneracji, o której mowa w ust. 12, po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze 

świadectw pochodzenia z kogeneracji prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w ust. 

4, i przysługują osobie będącej posiadaczem tego konta. 

3. Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia z kogeneracji 

następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia z 

kogeneracji. 

4. Rejestr świadectw pochodzenia z kogeneracji prowadzi podmiot prowadzący: 

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

towarowych lub 

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

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

- organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia. 
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5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany prowadzić rejestr świadectw 

pochodzenia z kogeneracji w sposób zapewniający: 

1)   identyfikację podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze 

świadectw pochodzenia z kogeneracji; 

2)   identyfikację przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia z kogeneracji oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii 

elektrycznej; 

3)   zgodność ilości energii elektrycznej objętej zarejestrowanymi świadectwami 

pochodzenia z kogeneracji z ilością energii elektrycznej odpowiadającą prawom 

majątkowym wynikającym z tych świadectw. 

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

przedsiębiorstwa energetycznego, odbiorcy końcowego oraz towarowego domu 

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

podmiotu, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia 

z kogeneracji, wydać dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające z tych 

świadectw przysługujące wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość energii 

elektrycznej. 

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

podlegają opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia rejestru. 

8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek odbiorcy przemysłowego, przedsiębiorstwa 

energetycznego, odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu 

maklerskiego, o których mowa w art. 9a ust. 2, którym przysługują prawa majątkowe 

wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, umarza, w drodze decyzji, te 

świadectwa w całości lub części. 

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

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

może złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o umorzenie świadectw 

pochodzenia z kogeneracji należących do innego podmiotu, któremu przysługują 

wynikające z tych świadectw prawa majątkowe, o ile dołączy pisemną zgodę tego 

podmiotu na zaliczenie tych świadectw do wypełnienia obowiązku przez towarowy dom 

maklerski lub dom maklerski. 

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

chwilą jego umorzenia. 
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11. Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy 

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

umorzenie świadectw pochodzenia z kogeneracji jest obowiązany złożyć do Prezesa 

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

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

świadectwach pochodzenia z kogeneracji podmiotowi prowadzącemu rejestr tych 

świadectw, o którym mowa w ust. 4. 

13. Prawom majątkowym wynikającym ze świadectw pochodzenia z kogeneracji odpowiada 

określona ilość energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, 

wyrażona z dokładnością do jednej kWh. 

14. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji umorzone przez Prezesa Urzędu Regulacji 

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

elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym, 

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

poprzednim roku kalendarzowym.] 

[Art. 9y. 

1. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji, 

zwana dalej "gwarancją pochodzenia", jest dokumentem poświadczającym, że określona 

w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub 

sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. 

2. Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego 

zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, zwany 

dalej "wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia". 

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

dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona jednostka 

kogeneracji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii 

elektrycznej objętej wnioskiem. 

4. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji; 

2)   określenie lokalizacji, rodzaju, mocy zainstalowanej elektrycznej i cieplnej jednostki 

kogeneracji, w której została wytworzona energia; 
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3)   dane dotyczące ilości wprowadzonej do sieci energii elektrycznej wytworzonej w 

wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji; 

4)   określenie: 

a)  okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy 

kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna 

została wytworzona w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i 

zakończenia wytwarzania tej energii, 

b)  rodzaju i średniej wartości opałowej paliw, z których została wytworzona energia 

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

podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-

rozliczeniowych, 

c)  na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń 

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

na sposoby jego wykorzystania, oraz ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracji, 

d)  ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona, 

kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej 

kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości dla wytwarzania 

rozdzielonego; 

5)   wskazanie, czy jednostka kogeneracji określona we wniosku korzystała z 

mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w tej 

jednostce; 

6)   oznaczenie daty oddania jednostki kogeneracji do eksploatacji. 

5. Do wydawania gwarancji pochodzenia oraz innych dokumentów potwierdzających wydanie 

gwarancji pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. 

6. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych, o których mowa w ust. 

4 pkt 1 i 2. 

7. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o 

wydanie gwarancji pochodzenia, przekazuje ten wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji 
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Energetyki, wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej w jednostce 

kogeneracji i wprowadzonej do sieci. 

8. Na potrzeby ustalenia rzeczywistej ilości energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w 

wysokosprawnej kogeneracji oraz ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w celu 

wydawania gwarancji pochodzenia przyjmuje się sposób obliczania oraz wymagania 

dotyczące pomiarów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 16. 

 

Art. 9z. 

1. W przypadku gdy wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia nie zawiera danych, o których 

mowa w art. 9y ust. 4, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki niezwłocznie wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpoznania. 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 9l ust. 10, wraz z wnioskiem o 

wydanie odpowiedniej ilości gwarancji pochodzenia w stosunku do rzeczywistej ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez daną jednostkę 

kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej w tym sprawozdaniu. 

3. Gwarancję pochodzenia oznacza się indywidualnym numerem. Zawiera ona dane, o 

których mowa w art. 9y ust. 4, datę jej wydania oraz oznaczenie państwa, w którym 

została wydana. 

4. Gwarancję pochodzenia wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 

MWh. 

5. Gwarancję pochodzenia wydaje się w postaci elektronicznej i przekazuje się bezpośrednio 

do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 9zb ust. 1. 

 

Art. 9za. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na pisemny wniosek podmiotu, uznaje gwarancję 

pochodzenia wydaną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
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2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia uznania gwarancji pochodzenia, o której 

mowa w ust. 1, w przypadku gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości co do jej 

autentyczności lub wiarygodności. 

3. O przyczynie odmowy uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 2, Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki niezwłocznie informuje Komisję Europejską, podając 

przyczynę odmowy. 

4. Gwarancja pochodzenia, o której mowa w ust. 1, jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej 

wydania. 

Art. 9zb. 

1. Rejestr gwarancji pochodzenia prowadzi podmiot prowadzący: 

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

towarowych lub 

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

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

- organizujący obrót świadectwami efektywności energetycznej, o których mowa w art. 30 

ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rejestr gwarancji pochodzenia w sposób 

zapewniający identyfikację: 

1)   przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej 

w wysokosprawnej kogeneracji, któremu wydano gwarancję pochodzenia; 

2)   podmiotów, których gwarancje pochodzenia wydane w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 

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

Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostały uznane przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki; 

3)   przysługujących gwarancji pochodzenia oraz odpowiadającej im ilości energii 

elektrycznej. 

3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje informacje o wydanych oraz uznanych 

gwarancjach pochodzenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu 

się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wpisanemu do 

rejestru gwarancji pochodzenia dokument potwierdzający, że określona w tym 
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dokumencie ilość energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej 

została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji wpisane do rejestru gwarancji pochodzenia informuje 

pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podmiot, o którym mowa w ust. 1, o 

przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu, w terminie 7 dni od dnia jej 

przekazania. 

6. Informację, o której mowa w ust. 5, wpisuje się do rejestru gwarancji pochodzenia. 

7. Wpis do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zmiany dokonane w 

tym rejestrze podlegają opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia tego 

rejestru.] 

Art. 23. 

1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i 

polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

1a. (uchylony). 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 

1)   udzielanie i cofanie koncesji; 

2)   zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i 

ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym 

analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; 

3)   ustalanie: 

a)  współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków 

wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, 

b)  okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w 

lit. a, 

c)  wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, 

dla przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, 

d)  maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla 
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paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów 

odbiorców, 

[e)  jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 10,] 

f)   wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f; 

3a)  opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o 

których mowa w art. 16 ust. 1; 

[4)   kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a;] 

4a)   kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 oraz 

w art. 49b ust. 1; 

5)   uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16; 

6)   wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz 

publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej 

stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych 

adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami 

systemu; 

6a)   przyznawanie certyfikatu niezależności; 

6b)   kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora 

systemu przesyłowego gazowego obowiązków określonych w niniejszej ustawie oraz 

umowie, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, w tym monitorowanie powiązań 

pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej a operatorem systemu przesyłowego 

gazowego oraz przepływu informacji między nimi; 

6c)   informowanie Komisji Europejskiej o wyznaczeniu operatorów systemów 

przesyłowych; 

7)   udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w 

art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1; 

8)   zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa w art. 9g; 

9)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: 

a)  wyłaniania sprzedawców z urzędu, 

b)  budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć 

zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; 

10)  kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na 

wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii 

elektrycznej; 
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11)   kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz 

innych uczestników rynku energii elektrycznej obowiązków wynikających z 

przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do 

transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1228/2003, a także wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego 

wynikających z tego rozporządzenia oraz obowiązków wynikających z rozporządzeń 

wydanych na podstawie art. 6 i art. 18 rozporządzenia 714/2009; 

11a)   kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub 

operatora systemu połączonego gazowego oraz innych uczestników rynku paliw 

gazowych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005, wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z 

tego rozporządzenia oraz zatwierdzanie odpowiednich punktów w systemie 

przesyłowym, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 tego rozporządzenia, 

a także wykonywanie obowiązków organu regulacyjnego wynikających z 

rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

11b)   zatwierdzanie metod alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania 

ograniczeniami, opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzeń przyjętych na 

podstawie art. 6 i art. 18 rozporządzenia 714/2009 lub rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005 oraz rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 

rozporządzenia 715/2009; 

12)  rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1; 

13)  nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 

14)  współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom 

przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję; 
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14a)  współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, z późn. zm.) w zakresie 

niezbędnym do właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie; 

14b)   współpraca z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją, w 

szczególności w zakresie sporządzania i stosowania kodeksów sieci oraz 

zatwierdzania metod zarządzania ograniczeniami opracowanymi zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz 

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

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

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, a także w zakresie integracji 

krajowych sektorów energetycznych na poziomie regionalnym; 

14c)   zawieranie umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu 

zacieśniania współpracy w zakresie regulacji; 

14d)   zwracanie się do Agencji w sprawie zgodności decyzji wydanych przez inne organy 

regulacyjne, o których mowa w pkt 14b, z wytycznymi, o których mowa w 

rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 

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

uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz informowanie Komisji 

Europejskiej o niezgodności tych decyzji; 

15)  ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 

przedsiębiorstw energetycznych; 

16)  określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu 

kształtowania taryf; 
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17)  publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 

energii; 

18)   zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 

[a)  średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w 

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

b)  średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób 

jej obliczenia, 

c)  średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw 

posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami 

kogeneracji: 

–  opalanych paliwami węglowymi, 

–  opalanych paliwami gazowymi, 

–  opalanych olejem opałowym, 

–  stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii, 

d)  średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej, obliczanej na podstawie cen zawartych w 

umowach kompleksowych 

- w poprzednim roku kalendarzowym; 

18a)   zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, 

w tym obliczanie i ogłaszanie, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia każdego 

kwartału, średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 

poprzednim kwartale, oraz ogłaszanie sposobu ich obliczania; 

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

infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a)   gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b)  biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych 
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- znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich 

do ministra właściwego do spraw energii, w terminie do 15 lipca roku 

sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu 256/2014 w zakresie 

określonym w pkt 2-4 załącznika do tego rozporządzenia;  

19a)  przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 

11; 

19b)   wykonywanie zadań, obowiązków oraz korzystanie z uprawnień określonych w 

sposób wiążący dla organu regulacyjnego w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, zwanym dalej 

"rozporządzeniem 1227/2011", oraz współpraca z Agencją, organami regulacyjnymi 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów 

oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w rozporządzeniu 1227/2011; 

20)  monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w 

zakresie: 

a)  zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z 

którymi istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, 

b)  mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu 

elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie 

gazowym i elektroenergetycznym, 

c)  warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania 

napraw tej sieci, 

d)  wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, 

korzystania z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z 
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uwzględnieniem konieczności traktowania tych informacji jako poufnych ze 

względów handlowych, 

e)  warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania 

gazu ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne, 

f)  bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, 

g)  wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich 

zadań, 

h)  wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w 

art. 44; 

[21)  wydawanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, 

oraz ich umarzanie;] 

21a)   wydawanie, na wniosek organu właściwego do wydania pozwolenia 

zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, opinii dotyczącej skutków ekonomicznych, w tym wpływu na 

opłacalność wytwarzania energii, zastosowania do źródeł spalania paliw drugiej 

zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 2 tej ustawy; 

21b)   kontrolowanie przedsiębiorstwa energetycznego lub podmiotu przywożącego na 

zasadach określonych w ustawie; 

21c)   prowadzenie w postaci elektronicznej: 

a)  rejestru podmiotów przywożących, 

b)  wykazu podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie 

koncesji albo o udzielenie lub zmianę promesy koncesji, 

c)  rejestru przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję, 

d)  wykazu podmiotów posiadających promesę koncesji, 

e)  wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia 

koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia 

koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 

f)  wykazu przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięto koncesję, 

g)  wykazu podmiotów, którym koncesja wygasła, wraz z podaniem podstawy i daty 

wygaśnięcia koncesji; 

21d)   podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych 

interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 
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domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji 

dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów 

między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach 

energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców 

dotyczące tych problemów; 

22)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

UWAGA: 

pominięto ust. 2a – 7 

Art. 28. 

1. Prezes URE ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa energetycznego 

oraz może żądać przedstawienia informacji dotyczących wykonywanej przez to 

przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, w tym informacji o jego projektach 

inwestycyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych 

informacji prawnie chronionych. 

[2. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów, żądania przedstawienia dokumentów lub 

informacji mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, o których mowa w art. 

9a, art. 9l, art. 9m i art. 49a ust. 1 i 2, lub badania zgodności ze stanem faktycznym 

deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 7, z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.] 

<2. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów, żądania przedstawienia 

dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, 

o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.> 

 

Art. 31. 

1. URE wydaje Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej "Biuletynem URE". 

2. URE ogłasza w Biuletynie URE sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

3. URE ogłasza w Biuletynie URE informacje o: 

1)   podmiotach ubiegających się o koncesję; 

2)   decyzjach w sprawach koncesji i taryf wraz z uzasadnieniem; 

3)   rozstrzygnięciach w sprawach spornych podjętych przez Prezesa URE; 

4)   średnich cenach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18; 
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[5)   stawkach opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 

8e
(14)

; 

6)   zaktualizowanych kwotach kosztów osieroconych, o których mowa w ustawie 

wymienionej w art. 9a ust. 8e
(15)

; 

7)   średnioważonym koszcie węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie 

dysponowane na wytworzenie jednej megawatogodziny energii elektrycznej w 

poprzedzającym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kosztów jego transportu 

wyrażonym w złotych na megawatogodzinę, o którym mowa w ustawie wymienionej w 

art. 9a ust. 8e
(16)

; 

8)   średniej cenie wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców eksploatujących 

jednostki centralnie dysponowane opalane węglem, o której mowa w ustawie 

wymienionej w art. 9a ust. 8e
(17)

.] 

<5) stawkach opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 44 

ust. 2a; 

6) zaktualizowanych kwotach kosztów osieroconych, o których mowa w ustawie 

wymienionej w art. 44 ust. 2a; 

7) średnioważonym koszcie węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze 

centralnie dysponowane na wytworzenie jednej megawatogodziny energii 

elektrycznej w poprzedzającym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kosztów 

jego transportu wyrażonym w złotych na megawatogodzinę, o którym mowa 

w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a; 

8) średniej cenie wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców 

eksploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem, o której 

mowa w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a.> 

[4. W odniesieniu do ciepła informacje, o których mowa w ust. 3, ogłasza się we właściwym 

miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym.] 

5. Prezes URE może ustanowić, w drodze zarządzenia, regionalne lub branżowe wydania 

Biuletynu URE oraz określić ich zakres, zasięg i warunki publikacji ogłoszeń. 

 

Art. 43. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1 – 5 

6. (uchylony). 
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[7. Do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na wykonywanie 

działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji 

albo na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny 

projektowanej inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie tej 

ustawy. 

8. Prezes URE sporządza i umieszcza na stronie internetowej URE formularze opisu, o 

którym mowa w ust. 7, dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w 

kogeneracji oraz dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dla których rozpoczęcie 

prac nastąpi po wejściu w życie tej ustawy. 

9. Prezes URE, na podstawie opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, 

stwierdza w decyzji w przedmiocie wydania promesy koncesji albo promesy zmiany 

koncesji, czy inwestycja, o której mowa w ust. 8, zostałaby zrealizowana w przypadku, w 

którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby 

świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w 

art. 9e oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii. 

10. Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9, 

dla inwestycji, o której mowa w ust. 8, nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie 

świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w 

art. 9e oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji.] 

<7. Do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na 

wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii 

elektrycznej w jednostce kogeneracji należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny 

projektowanej inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po dniu wejścia w 

życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. …).  

8. Prezes URE sporządza i umieszcza na stronie internetowej URE formularze opisu, o 

którym mowa w ust. 7, dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w 
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jednostce kogeneracji, dla których rozpoczęcie prac nastąpi po dniu wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w ust. 7.  

9. Prezes URE, na podstawie opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, 

stwierdza w decyzji o udzieleniu promesy koncesji na prowadzenie działalności w 

zakresie wytwarzania energii elektrycznej albo promesy zmiany takiej koncesji, czy 

inwestycja, o której mowa w ust. 7, zostałaby zrealizowana w przypadku gdyby dla 

energii elektrycznej wytworzonej w tej jednostce nie przysługiwało prawo do 

wypłaty: 

1) premii gwarantowanej – w odniesieniu do nowej małej jednostki kogeneracji i 

znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 7; 

2) premii kogeneracyjnej indywidualnej – w odniesieniu do jednostek, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 7. 

10. Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska stwierdzenia, o którym mowa w ust. 

9, dla inwestycji, o której mowa w ust. 7, nie może złożyć wniosku do Prezesa URE o 

dopuszczenie do:  

1) systemu premii gwarantowanej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 7 – w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji i 

znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej w 

tej jednostce; 

2) udziału w naborze – w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 

ustawy wymienionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej, 

wprowadzonej do sieci i sprzedanej z tej jednostki.> 

11. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykaz podmiotów 

posiadających promesę koncesji, obejmujący: 

1)    oznaczenie podmiotu; 

2)   rodzaj działalności, na którą została wydana promesa; 

3)   datę wydania promesy oraz okres, na jaki została wydana. 
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Art. 45. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie 

do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; 

taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający: 

1)   pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub 

obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub 

regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność; 

1a)  pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, 

rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym 

zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż 

stopa zwrotu na poziomie 6%; 

2)   pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań; 

2a)  
(32)

 pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie budowy i przyłączania infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego i powiązanych z nią instalacji magazynowania 

energii, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w 

wysokości nie mniejszej niż stopa zwrotu na poziomie 6%; 

3)   ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. 

1a. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i 

dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty, 

które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 

1993-1998, służące poprawie ochrony środowiska i efektywności wytwarzania energii 

elektrycznej, w części, jaką zatwierdzi Prezes URE, z uwzględnieniem przychodów 

uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1. 

1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty 

przejściowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania 

kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 
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długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569 oraz 

z 2018 r. poz. 9). 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

1d. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

<1da. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

uwzględnia się koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 60 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji.> 

 

UWAGA: 

pominięto ust 1e – 6b 

7. Płatnik, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, uwzględnia w 

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 

1d, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy wymienionej w 

ust. 1d, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1d, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług stanowi u 

płatnika, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, podstawę 

opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

<8. Płatnik, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, uwzględnia 

w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu 

przepisów prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1da, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 64 ust. 1 

ustawy wymienionej w ust. 1da, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której 

mowa w art. 60 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, pomniejszona o kwotę 

podatku od towarów i usług stanowi u płatnika, o którym mowa w art. 61 ust. 1 
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ustawy wymienionej w ust. 1da, podstawę opodatkowania świadczonych przez niego 

usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług.> 

Art. 46. 

1. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych 

oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, biorąc pod uwagę: 

politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów 

przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów 

odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności 

dostarczania i wykorzystywania paliw gazowych, równoprawne traktowanie odbiorców, 

eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat. 

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

1)   kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe; 

2)   szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób 

kalkulowania stawek opłat za przyłączenie; 

3)   rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz 

sposób ich kalkulowania; 

4)   sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków 

działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

5)   sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz rozliczeń między przedsiębiorstwami 

energetycznymi; 

6)   sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw 

gazowych i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

7)   sposób ustalania opłat za przekroczenia mocy; 

8)   sposób ustalania opłat za nielegalny pobór paliw gazowych; 

9)   zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat 

za te usługi. 

3. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla energii 

elektrycznej oraz szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie energią elektryczną, biorąc pod 

uwagę: politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów 

przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów 
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odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności 

dostarczania i wykorzystywania energii elektrycznej, równoprawne traktowanie 

odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego, przejrzystość cen i stawek opłat oraz 

potrzebę rozwoju drogowego elektrycznego transportu publicznego. 

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

1)   kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe; 

2)   podział podmiotów przyłączanych na grupy przyłączeniowe; 

3)   szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób 

kalkulowania stawek opłat za przyłączenie; 

4)   rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz 

sposób ich kalkulowania; 

5)   sposób uwzględniania w taryfach: 

a)  kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 

[b)  kosztów zakupu energii elektrycznej, o których mowa w art. 9a ust. 6 i 8,] 

c)  rekompensat, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 714/2009 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, 

d)  kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1a; 

6)   sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków 

wykonywanej działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

7)   sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami 

energetycznymi, w tym w zakresie określonym w art. 45 ust. 1a; 

8)   sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 

elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

9)   sposób ustalania opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenia mocy; 

10)  sposób ustalania opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej; 

11)  zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat 

za te usługi. 

5. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła oraz 

szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, biorąc pod uwagę: politykę 

energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw 
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energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, ochronę interesów odbiorców przed 

nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i 

wykorzystywania ciepła, równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie 

subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat. 

6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno określać w szczególności: 

1)   kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe; 

2)   szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób 

kalkulowania stawek opłat za przyłączenie; 

3)   rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz 

sposób ich kalkulowania; 

4)   uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek dla ciepła wytwarzanego w jednostkach 

kogeneracji z zastosowaniem wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 

2f; 

5)   sposób ustalania wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w pkt 4; 

[6)   sposób uwzględniania w taryfach kosztów zakupu ciepła, o którym mowa w art. 9a 

ust. 7;] 

7)   sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków 

wykonywanej działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

8)   sposób prowadzenia rozliczeń, z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami 

energetycznymi; 

9)   sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika 

ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

10)  sposób ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła. 

 

Art. 56. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)   nie przestrzega obowiązków wynikających ze współpracy z jednostkami 

upoważnionymi do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi, 

wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4; 

[1a)   nie przestrzega obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi 

URE świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nie uiszcza opłaty zastępczej, o 

których mowa w art. 9a ust. 1, lub przedkłada Prezesowi URE wniosek o wydanie 
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świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawierający dane lub informacje niezgodne ze 

stanem faktycznym;] 

1b)  nie przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcji, o której mowa w art. 9g 

ust. 7 i 8, lub mimo wezwania przedkłada instrukcję niespełniającą wymagań 

określonych w ustawie; 

1c)   nie przedstawia informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l, art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f, 

ust. 9-9b, art. 9d ust. 8, art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 21 i 22; 

1d)  nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 

714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 

elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003; 

1e)   nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005; 

[1f)   nie przedkłada towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu 

deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 7, lub przedkłada deklarację niezgodną ze 

stanem faktycznym;] 

1g)   ustala instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 8b, niespełniającą wymagań 

określonych w ustawie; 

1h)   nie publikuje aktualnych wykazów, o których mowa w art. 4ba ust. 1; 

1i)   nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, 

któremukolwiek z organów wymienionych w tym przepisie; 

1j)   przekazuje któremukolwiek z organów wymienionych w art. 4ba ust. 4 sprawozdanie, 

o którym mowa w tym przepisie, zawierające nieprawdziwe dane; 

2)   nie przestrzega obowiązku utrzymywania zapasów paliw, o którym mowa w art. 10 

ust. 1, lub nie uzupełnia ich w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1b lub 1c, 

obniża je w innych przypadkach niż wymienione w art. 10 ust. 1a, lub nie przekazuje 

informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1e; 

3)   (uchylony); 

3a)  nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na 

podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3; 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 

1; 

5)   stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi 

URE do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47; 

5a)  nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa 

w art. 47 ust. 1; 

6)   stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie 

z określonymi w niej warunkami; 

7)   odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28; 

7a)  świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie 

przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28; 

8)   prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44; 

9)   zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji; 

10)  nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń; 

11)  wprowadza do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań 

określonych w art. 52; 

12)  nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji; 

12a)   (uchylony); 

12b)   nie przekazuje w terminie sprawozdań, o których mowa w art. 43d; 

12c)   przekazuje sprawozdania, o których mowa w art. 43d, zawierające nieprawdziwe 

dane; 

12d)   nie przestrzega obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, o 

którym mowa w art. 32 ust. 2; 

13)  realizuje działania niezgodne z częścią planu, o której mowa w art. 20 ust. 6; 

14)  z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza dostarczanie paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców; 

15)  z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub 

zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g 

ust. 1 lub art. 7 ust. 1; 

16)  z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 4h ust. 2; 

17)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5a ust. 1-3; 

18)  nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 8g, warunków przyłączenia; 
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18a)   z nieuzasadnionych powodów, nie dokonuje w terminie określonym w art. 7 ust. 

8d
7
 pkt 2 przyłączenia mikroinstalacji; 

19)  nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu 

elektroenergetycznego, procedur postępowania i wymiany informacji, a także nie 

stosuje się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9, 

a także poleceń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu 

połączonego elektroenergetycznego, o których mowa w art. 11d ust. 1 i 2; 

20)  nie przestrzega warunków i kryteriów niezależności operatora systemu, o którym 

mowa w art. 9d ust. 1-2; 

21)  nie zapewnia wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spełnienia 

warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-2; 

22)  nie przedkłada do zatwierdzenia programu określającego przedsięwzięcia, jakie 

należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników 

systemu, o którym mowa w art. 9d ust. 4, lub nie przedkłada nowego programu, o 

którym mowa w art. 9d ust. 4b; 

23)  mimo uprzedniego wezwania, nie wykonuje w wyznaczonym terminie programu 

określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia 

niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d 

ust. 4, zatwierdzonego przez Prezesa URE lub podejmuje działania niezgodne z 

postanowieniami tego programu; 

24)  będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowiązków 

operatora wynikających z ustawy; 

24a)   nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania 

paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem 

systemu połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyłania, 

dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 

25)  z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym 

mowa w art. 9h ust. 1 i 6, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji wydanej 

na podstawie art. 9h ust. 9; 
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25a)   z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o 

przyznanie certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w 

decyzji, o której mowa w art. 9h
1 

ust. 12; 

26)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9h ust. 11 i 12; 

26a)   nie wykonuje w terminie obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 

9h ust. 14; 

27)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 9j ust. 1, 4 lub 5; 

28)   (uchylony); 

29)   (uchylony); 

30)   (uchylony); 

30a)   utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11s ust. 1; 

31)   nie przedkłada sprawozdań, o których mowa w art. 9d ust. 5a i art. 16 ust. 18 lub 

planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4; 

32)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2, art. 49b ust. 1 

oraz w art. 49c ust. 1; 

33)  naruszył sposób i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 49a ust. 12; 

[34)   nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 9a ust. 5 pkt 1;] 

35)   nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci transportowej 

dwutlenku węgla; 

36)   z nieuzasadnionych powodów: 

a)  odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11m, 

b)  odmawia dostępu, o którym mowa w art. 11o ust. 1 pkt 4, 

c)  wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla; 

37)   będąc operatorem, o którym mowa w art. 11n, nie realizuje obowiązków operatora 

sieci transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy; 

38)   nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11p ust. 3, warunków przyłączenia; 

39)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 1227/2011, nie podaje 

informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości; 

40)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011, nie 

przekazuje Agencji danych, w tym przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne; 
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41)   wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1227/2011, nie 

przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, w tym przekazuje informacje 

nieprawdziwe lub niepełne; 

42)   dokonuje sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez 

wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji 

danych podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje w formularzu 

rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe; 

43)   utrudnia przeprowadzanie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 23c ust. 

1 lub w art. 23p ust. 1; 

44)   nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1c; 

45)   sprzedaje paliwa ciekłe z naruszeniem wymogów, o których mowa w art. 43a ust. 1 

lub 4; 

46)   świadczy usługi magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania, lub 

dystrybucji paliw ciekłych z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 43a ust. 2; 

47)   prowadzi działalność z naruszeniem art. 43a ust. 3; 

48)   nie przekazuje w terminie informacji, lub przekazuje nieprawdziwe informacje, o 

których mowa w art. 43e; 

49)   nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c lub 2d; 

50)   nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 

5. 

1a. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu 

państwa. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE; 

[2a. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a nie może 

być niższa niż obliczona według wzoru: 

KS = 1,3 x (OZK - OZZK) 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KS -   minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

OZK -  opłatę zastępczą, obliczoną zgodnie z art. 9a ust. 10, wyrażoną w złotych, 

OZZK -  uiszczoną opłatę zastępczą, wyrażoną w złotych.] 

2b. (uchylony). 

[2c. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1f nie może 

być niższa niż wysokość obliczona według wzoru: 
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Ko = 1,3 x Oz, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ko -   minimalną wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych, 

Oz -   opłatę zastępczą nieuiszczoną przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski 

obliczoną według wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 10, w stosunku do energii 

elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a 

niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 7. 

2d. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 34 wynosi 

10 000 zł.] 

UWAGA: 

pominięto ust. 2e – 8 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 

z późn. zm.) 

Art. 401. 

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 

ustawy oraz przepisów szczególnych. 

1a. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat za wprowadzanie ścieków 

do wód lub do ziemi, o których mowa w art. 268 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. - Prawo wodne, oraz wpływy z opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1 

lit. b oraz pkt 2 lit. b tej ustawy. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 

wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 

wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa 

w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 
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5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody 

z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych 

funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 

1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2)   wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

2a)  wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których 

mowa w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

3)    (uchylony); 

[4)    wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;] 

4a)   wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 oraz z 2018 r. poz. 650); 

4b)  wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 

1593 oraz z 2018 r. poz. 9 i 650); 

4c)  
(39)

 (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)  (uchylony); 

7)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; 

7a)  kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 402 ust. 4a; 

8)   wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

8a)   środki, o których mowa w art. 19 ust. 4c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 

650); 

8b)  wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 
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9)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

11)  wpływy z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

z wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

11a)  wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

11b)  (uchylony); 

12)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 296); 

13)  (uchylony); 

13a)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650); 

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663). 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 

ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 

1)   (uchylony); 

2)   wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz 

art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 2018 r. poz. 650). 

 

Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 

środowiska, o których mowa w art. 206 i 212. 
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2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)    finansowanie potrzeb geologii na rzecz kraju; 

2)    (uchylony); 

3)   finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych. 

4. (uchylony). 

5. [Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których 

mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4-4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, 

przeznacza się na wspieranie:] 

<Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4a i 4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie:> 

1)   poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w 

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

2)   przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130 i 1529); 

3)   rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na: 
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a)  nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

b)  nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)   rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na: 

a)  promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b)  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania energii 

wytwarzanej w tych instalacjach; 

6)   realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa; 

7)   projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa 

dostaw energii, surowców energetycznych i paliw; 

8)   przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z 

funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej 

gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

9)   
(40)

 działań, o których mowa w art. 28ze ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

UWAGA: 

pominięto ust. 5a – 14 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1269, 1276, 1544, 1629, 1669 i 2245) 

Art. 44. 

1. 
(43)

 Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 41 

ust. 1 pkt 2, oraz wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 
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odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, w której energia elektryczna 

została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, przysługuje 

świadectwo pochodzenia tej energii potwierdzające jej wytworzenie z odnawialnych 

źródeł energii, zwane dalej "świadectwem pochodzenia". 

1a. Świadectwo pochodzenia wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej z: 

1)   biogazu rolniczego; 

2)   innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii. 

[2. W przypadku gdy energia elektryczna została wytworzona w instalacji, o której mowa w 

ust. 1, spełniającej jednocześnie warunki wysokosprawnej kogeneracji, wytwórcy, o 

którym mowa w ust. 1, oprócz świadectwa pochodzenia przysługuje również świadectwo 

pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne.] 

UWAGA: 

pominięto ust. 3 – 15 

Art. 52. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy, odbiorca przemysłowy oraz towarowy 

dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, są obowiązane: 

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

świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane: 

a)  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 

b)  na podstawie ustawy - Prawo energetyczne lub; 

2)   uiścić opłatę zastępczą w terminie określonym w art. 68 ust. 2 obliczoną w sposób 

określony w art. 56. 

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

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

obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 3; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię 

odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w 

pkt 1; 
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3)   
(55)

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

będący członkiem giełdy w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 771), zwanej dalej "ustawą 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 z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1768, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą 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. Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające: 

1)   wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD), o których mowa w ust. 6, 

2)   ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny 

użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, 

3)   wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, 

[4)   ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz 

stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1, 

wyrażoną w procentach] 

<4) ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz 

stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1, 
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oraz opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz. U. poz. …), wyrażoną w procentach> 

- wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości 

współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 

listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Prezes URE sporządza wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 3, wraz z informacją, o której mowa w ust. 5, i ogłasza je w 

Biuletynie Informacji Publicznej URE, w terminie do dnia 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

5. Informacja zawiera: 

1)   nazwę i adres siedziby odbiorcy przemysłowego; 

2)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Numer 

Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

3)   dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w 

ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 

ust. 1, wyrażonej w procentach; 

[4)   wskazanie, czy dany odbiorca przemysłowy jest odbiorcą przemysłowym, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1.] 

<4) dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w 

ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w 

art. 96 ust. 1, oraz opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji, wyrażonej w procentach> 

6. Przez odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego: 

1)   którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 

0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 

1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 

2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 

2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 

2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 

3832; 
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2)   dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi 

nie mniej niż 3%. 

 

Art. 54. 

Odbiorca przemysłowy, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, jest 

obowiązany w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku realizacji obowiązku, 

o którym mowa w art. 52 ust. 1, 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 art. 53 ust. 1,] 

<b) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1 oraz art. 62 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji,> 

c)  wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 - w przypadku odbiorców 

przemysłowych, o których mowa w art. 52 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. 54 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. 53 ust. 1 ustawy, o której mowa 

w pkt 1."; klauzula ta zastępu] 

<2) znane mi są i spełniam warunki określone w art. 53 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w pkt 1, oraz w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.> 

 

Art. 55.  

[1. Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi URE w terminie informacji oraz 

oświadczenia, o których mowa w art. 54, podał w tej informacji nieprawdziwe lub 

wprowadzające w błąd dane, skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 

oraz w art. 96 ust. 2, nie spełniając określonych w tych przepisach warunków lub został 

wpisany do wykazu, o którym mowa w art. 52 ust. 4, na podstawie oświadczenia, o którym 



- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

mowa w art. 52 ust. 3, nie spełniając wymagań, o których mowa w art. 52 ust. 6, nie może 

skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2, przez okres 

5 lat od zakończenia roku, którego dotyczył obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1.] 

<1. Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi URE w terminie informacji 

oraz oświadczenia, o których mowa w art. 54, podał w tej informacji nieprawdziwe 

lub wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 

53 ust. 1 i art. 96 ust. 2, a także z uprawnienia, o którym mowa w art. 62 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji, nie spełniając określonych w tych przepisach 

warunków lub został wpisany do wykazu, o którym mowa w art. 52 ust. 4, nie 

spełniając wymagań, o których mowa w art. 52 ust. 6, nie może skorzystać z 

uprawnień, o których mowa w art. 53 ust. 1 i art. 96 ust. 2, oraz z uprawnienia, o 

którym mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przez okres 5 lat od zakończenia roku, 

którego dotyczył obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odbiorca przemysłowy, który w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 

1, zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i złożył oświadczenie, o którym 

mowa w art. 52 ust. 3, wykonuje ten obowiązek za rok następujący po roku realizacji 

obowiązku, samodzielnie, bez możliwości skorzystania z uprawnień, o których mowa w 

art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2. 

Art. 73. 

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

2. 
(81)

 Przedmiotem aukcji jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci przez wytwórców, o których mowa 

w art. 72 ust. 1, pod warunkiem że: 

1)   do jej wytworzenia nie wykorzystano: 

a)   drewna innego niż drewno energetyczne 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, 
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–   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 innego niż drewno energetyczne 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 - w 

przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji 

odnawialnego źródła energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, 

oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, 

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)   
(82)

 dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej 

masie biomasy określony w art. 60a ust. 2 lub w przepisach wydanych na podstawie 

art. 60a ust. 3 - w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w 

art. 60a ust. 1. 

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

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

3a. 
(83)

 Aukcje dla wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1, przeprowadza się odrębnie, z 

uwzględnieniem ust. 4, na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 77 ust. 5: 
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[1)   pkt 2-4 i 8-14;] 

<1) pkt 2–4a i 8–14;> 

2)   pkt 5, 15, 18-20 i 23; 

[3)   pkt 1, 6 i 7;] 

<3) pkt 1, 1a, 6, 6a, 7 i 7a;> 

4)   pkt 16, 17, 21 i 22; 

5)   pkt 24 i 25. 

UWAGA: 

pominięto ust. 3b – 12 

Art. 77.
 

1. Okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu, o którym mowa w art. 92 ust. 1, oraz 

okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda zgodnie z art. 92 ust. 5, w 

odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

przysługujące wytwórcom, którzy wygrali aukcję, nie mogą być dłuższe niż 15 lat od dnia 

wytworzenia po raz pierwszy energii w tych instalacjach, potwierdzonego wydanym 

świadectwem pochodzenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 października 2005 r., albo 

od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia sesji aukcji. 

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, może zostać ograniczony, w przypadku gdy jest to 

niezbędne do: 

1)   osiągnięcia produkcji energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

na poziomie umożliwiającym realizację celu wynikającego z umów 

międzynarodowych; 

2)   zapewnienia zgodności alokacji pomocy przyznanej wytwórcom z treścią decyzji 

Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem. 

3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   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)   okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1, oraz okres, w 

którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 

5, w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1, obowiązujący 

wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję. 
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4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw energii 

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; 

7)   wpływ instalacji odnawialnego źródła energii na środowisko naturalne, w tym na 

redukcję emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w szczególności metanu; 

8)   zrównoważone zagospodarowanie zasobów wodnych; 

9)   cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do 

wytwarzania energii lub paliw z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych 

miejsc pracy; 

10)  oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania 

energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych; 

11)  wystąpienie przesłanek, o których mowa w ust. 2. 

5. Cenę referencyjną minister właściwy do spraw energii określa oddzielnie dla instalacji 

odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz dla instalacji 

zmodernizowanych, o których mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 3: 

1)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 



- 52 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej 

z wysokosprawnej kogeneracji;> 

2)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

<2a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do 

wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;> 

3)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

<3a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do 

wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;> 

[4)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2 i 3 do wytwarzania energii elektrycznej;] 

<4) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 2 i 3 do 

wytwarzania energii elektrycznej;> 

<4a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2a i 3a do 

wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;> 

5)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

6)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej 

niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

<6a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie 

większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania 

energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;> 

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

wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 
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<7a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej 

z wysokosprawnej kogeneracji;> 

8)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do 

wytwarzania energii elektrycznej; 

<8a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do 

wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;> 

9)   o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do 

wytwarzania energii elektrycznej; 

<9a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do 

wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;> 

[10)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 8 i 9 do wytwarzania 

energii elektrycznej;] 

<10) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7, 8 i 9 do 

wytwarzania energii elektrycznej;> 

<10a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7a, 8a i 9a do 

wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;> 

11)  w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych; 

12)  w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji 

spalania wielopaliwowego; 

13)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji 

termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub 

układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji; 

14)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji 

termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub 

układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji; 
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15)  wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej; 

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

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na 

lądzie; 

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

wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie; 

18)  o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej 

niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

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

wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

20)  wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

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

wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania 

energii elektrycznej; 

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

wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej; 

23)  wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

24)  wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW; 

25)  wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. 

6. Ceny referencyjne określone dla instalacji odnawialnego źródła energii oraz dla instalacji 

zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 6 

i 7, stosuje się odpowiednio do instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest 

wytwarzany oraz wprowadzany do sieci dystrybucyjnej gazowej biogaz rolniczy, biorąc 

pod uwagę sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną 

ilość energii elektrycznej określony w przepisach wydanych na podstawie art. 62. 

<7. Ilość wytwarzanego oraz wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej biogazu 

rolniczego oblicza się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych 

dla danej instalacji odnawialnego źródła energii.> 
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<Art. 93a. 

1. Wytwórca w instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a 

lub 10a, przedkłada Prezesowi URE do dnia 15 marca każdego roku następującego 

po roku, w którym wytworzono energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, 

opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

potwierdzającą zasadność uznania tej instalacji za instalację, o której mowa w art. 

77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, która zawiera informację na temat 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. 

2. W przypadku gdy z opinii, o której mowa w ust. 1, wynika, że instalacja wytwórcy nie 

stanowiła w roku objętym opinią instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 

3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, Prezes URE informuje o tym fakcie wytwórcę, 

właściwego sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej, 

o którym mowa w art. 106. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wytwórca albo właściwy sprzedawca 

zobowiązany, jest obowiązany do rozliczenia nienależnie wypłaconej pomocy 

publicznej z przyszłym ujemnym saldem, w kolejnych okresach rozliczeniowych, w 

wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskaną pomocą, a pomocą, którą 

uzyskałby wytwórca, w przypadku gdyby instalacja tego wytwórcy stanowiła 

instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 lub 10.> 

 

<Rozdział 10a 

Przepisy epizodyczne 

 

Art. 184a. 

1. Wytwórca energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujący wyłącznie 

biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, którego oferta wygrała aukcję, 

o której mowa w art. 72, rozstrzygniętą przed dniem 1 stycznia 2019 r. może 

w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. złożyć deklarację, o której mowa w art. 70b 

ust. 1, w przypadku gdy jego instalacja stanowi instalację, o której mowa w art. 77 

ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a, 9a lub 10a. 
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2. W przypadku uzyskania przez wytwórcę, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenia, o 

którym mowa w art. 70b ust. 8, prawa i obowiązki tego wytwórcy wynikające ze 

złożenia oferty, która wygrała aukcję, wygasają z końcem kwartału następującego 

po kwartale, w którym wytwórca uzyskał to zaświadczenie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wytwórca rozpoczyna sprzedaż 

niewykorzystanej energii elektrycznej na zasadach określonych w art. 70a ust. 1 lub 

2, z początkiem drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym wytwórca 

uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, a w przypadku instalacji 

planowanej do uruchomienia, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia 

zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 184b. 

1. Wytwórca, o którym mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, który do dnia 1 stycznia 2019 r. 

uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, może, w terminie do dnia 31 

grudnia 2019 r. zmienić deklarację, o której mowa w art. 70b ust. 1, przez: 

1) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, na instalację, o 

której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a;  

2) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 2, na instalację, o 

której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 2a; 

3) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 3, na instalację, o 

której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 3a; 

4) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 4, na instalację, o 

której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 4a; 

5) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 6, na instalację, o 

której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 6a; 

6) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 8, na instalację, o 

której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 8a; 

7) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 9, na instalację, o 

której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 9a; 

8) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 10, na instalację, o 

której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 10a. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes URE wydaje zaświadczenie o uznaniu 

instalacji, za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a, 9a 

lub 10a, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Wytwórca rozpoczyna sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej na zasadach 

przewidzianych dla instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 

8a, 9a lub 10a, z początkiem drugiego kwartału następującego po kwartale, w 

którym uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, a w przypadku instalacji 

planowanej do uruchomienia, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia 

wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 70b ust. 3 pkt 6 stosuje się 

odpowiednio. Przepisu art. 70a ust. 4 nie stosuje się. 

 

Art. 184c. 

1. Wytwórca wykorzystujący wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy do wytwarzania 

energii elektrycznej, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 72, 

rozstrzygniętą przed dniem 1 stycznia 2019 r. może, w terminie do dnia 31 grudnia 

2019 r., złożyć wniosek o uznanie, że instalacja tego wytwórcy stanowi instalację, 

o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca załącza: 

1) oświadczenie, że instalacja stanowi instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 

pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a; 

2) w przypadku wytwórcy, który spełnił warunek, o którym mowa w art. 79 ust. 3 

pkt 8 – opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji, sporządzaną na podstawie badania przeprowadzonego dla danej 

instalacji, stwierdzającą zasadność uznania tej instalacji, za instalację, o której 

mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, w tym datę 

pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. 

3. Prezes URE wydaje wytwórcy, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie o uznaniu 

instalacji za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a 

lub 10a, w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w 

ust. 1. 
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4. O wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Prezes URE powiadamia 

Dyrektora Generalnego KOWR, właściwego sprzedawcę zobowiązanego oraz 

operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106. 

5. W przypadku instalacji planowanej do uruchomienia opinię, o której mowa w ust. 2 

pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE w terminie 3 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, pod 

rygorem utraty prawa, o którym mowa w ust. 6. 

6. Wytwórcy, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje prawo 

do powiększenia ceny zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 92 ust. 1, 

lub podstawy wypłaty ujemnego salda, o kwotę obliczaną według następującego 

wzoru: 

Pkoge = (Csk −  Cbk) 

– gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Pkoge – kwota powiększająca cenę zakupu energii elektrycznej, o której mowa w 

art. 92 ust. 1, lub podstawę wypłaty ujemnego salda przysługująca za energię 

elektryczną z odnawialnych źródeł energii wytworzoną wyłącznie z biogazu 

lub biogazu rolniczego w wysokosprawnej kogeneracji, sprzedaną w systemie 

aukcyjnym, 

Csk – cena referencyjna obowiązująca na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy do 

wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, o których mowa 

odpowiednio w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a,  

Cbk – cena referencyjna obowiązująca na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy do 

wytwarzania energii elektrycznej, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9 lub 10.  

7. Prawo, o którym mowa w ust. 6, przysługuje wytwórcy za okres: 

1) od dnia 1 stycznia 2019 r. – w przypadku instalacji wykorzystujących wyłącznie 

biogaz lub biogaz rolniczy, w których energia elektryczna została wytworzona 

w wysokosprawnej kogeneracji po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2019 r.; 

2) od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji – w przypadku instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz lub 
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biogaz rolniczy, w których energia elektryczna została wytworzona po raz 

pierwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.> 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9) 

 

Art. 63. 

1. Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego dla jednostki rynku mocy 

wytwórczej, w skład której wchodzi jednostka fizyczna będąca instalacją spalania 

wielopaliwowego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii i układem hybrydowym w rozumieniu art. 2 pkt 34 tej 

ustawy, koryguje się w związku z otrzymywaniem świadectw pochodzenia w rozumieniu 

tej ustawy. 

<1a. Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego dla jednostki rynku mocy 

wytwórczej, w skład której wchodzi jednostka fizyczna będąca jednostką 

kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. …), koryguje się w związku 

z otrzymywaniem: 

1) premii gwarantowanej albo 

2) premii gwarantowanej indywidualnej, albo 

3) premii kogeneracyjnej, albo 

4) premii kogeneracyjnej indywidualnej 

– w rozumieniu tej ustawy.> 

[2. Korekty, o której mowa w ust. 1, za dany okres dokonuje się, pomniejszając obowiązek 

mocowy, za który przysługuje wynagrodzenie, o wolumen mocy wynikający z przyznanych 

za ten okres świadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1. Korekta 

ta nie może być wyższa niż wynagrodzenie wynikające z wielkości obowiązku mocowego i 

ceny obowiązku mocowego.] 

<2. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 1a, za dany okres dokonuje się, pomniejszając 

obowiązek mocowy, za który przysługuje wynagrodzenie, o wolumen mocy 

wynikający z: 

1) przyznanych za ten okres świadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy 

wymienionej w ust. 1 lub  
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2) ilości energii elektrycznej wytworzonej w tej jednostce, objętej obowiązkiem 

mocowym, w odniesieniu do której uzyskano premię w rozumieniu ustawy 

wymienionej w ust. 1a.> 

<2a. Korekta, o której mowa w ust. 1 i 1a, nie może być wyższa niż wynagrodzenie 

wynikające z wielkości obowiązku mocowego i ceny obowiązku mocowego.> 

[3. Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego dla jednostki rynku mocy, o której 

mowa w ust. 1, wypłaca się po przedstawieniu informacji o przyznanych za dany okres 

świadectwach pochodzenia, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, niezbędnych 

do obliczenia korekty.] 

<3. Wynagrodzenie za wykonanie obowiązku mocowego dla jednostki rynku mocy, o 

której mowa w ust. 1 i 1a, wypłaca się po przedstawieniu informacji o: 

1) przyznanych za ten okres świadectw pochodzenia, o których mowa w ustawie 

wymienionej w ust. 1, 

2) otrzymanej za ten okres premii, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1a 

– niezbędnych do wyliczenia korekty.> 

4. Operator lub zarządca rozliczeń może wystąpić do Prezesa URE o przekazanie informacji 

umożliwiających weryfikację informacji, o których mowa w ust. 3. 


