BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska,
ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych
innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji
(druk nr 1096)

USTAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z poz. 2538)

Art. 5.
[1. W 2019 r. ceny i stawki opłat zawarte w taryfie lub zbiorze cen i stawek opłat za energię
elektryczną opracowywanym przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzanym jako
obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zwanym dalej "cennikiem energii
elektrycznej", przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się:
1) przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej - określa się w wysokości nie
wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r"
uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej, o której mowa w art. 11b ust.
1 ustawy zmienianej w art. 2;
2) obrotem energią elektryczną - określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki
opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawki
podatku akcyzowego na energię elektryczną, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.]
<1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu energią elektryczną określa na 2019 r. ceny i stawki opłat za energię
elektryczną dla odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt. 13a ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.),
zwanego dalej „odbiorcą końcowym”, w wysokości:
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-21) cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie w rozumieniu
art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej
„Prezesem URE”;
2) nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy
końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny
sposób, niż wskazany w pkt 1, w tym w formie umów wynegocjowanych
indywidualnie lub w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53),
zwane dalej „cennikiem energii elektrycznej”.>
[2. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ceny i stawki opłat w
taryfie lub cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały ustalone na podstawie
przepisów

obowiązujących

przed

dniem

wejścia

w

życie

niniejszej

ustawy,

przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r., wystąpi do
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", z wnioskiem o
zmianę taryfy lub uwzględnia w cenniku energii elektrycznej ceny i stawki opłat ustalone
zgodnie z ust. 1.]
[3. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek opłat, o
których mowa w ust. 1, w rozliczeniu z odbiorcą za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.]
<3. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu energią elektryczną jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek opłat za
energię elektryczną, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu z odbiorcą końcowym za
okres od dnia 1 stycznia 2019 r.>

[Art. 6.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii
elektrycznej lub umowy kompleksowe:
1) z ceną lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki opłaty wynikającej z ostatnio
obowiązującej umowy, albo
2) po raz pierwszy z odbiorcą końcowym, z ceną lub stawką opłaty wyższą niż cena lub
stawka opłaty wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, o której mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
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-3- jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do dnia 1 kwietnia
2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zmiana warunków umowy następuje poprzez zmianę
ceny energii elektrycznej na cenę nie wyższą niż wskazana w taryfie lub cenniku energii
elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.]
<Art. 6. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w
zakresie obrotu energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r., w stosunku do
cenników energii elektrycznej:
1) dokonało zmiany obowiązującej z odbiorcą końcowym umowy sprzedaży energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej, a także gdy zmiana cen lub stawek opłat za
energię elektryczną nastąpiła zgodnie z treścią umowy sprzedaży energii elektrycznej
lub umowy kompleksowej zawartej z odbiorcą końcowym, na cenę lub stawkę opłat
za energię elektryczną wyższą od ceny lub stawki opłat wynikającej z umowy
sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z danym odbiorcą
końcowym stosowanej w dniu 30 czerwca 2018 r.,
2) zawarło z odbiorcą końcowym umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę
kompleksową z ceną lub stawką opłat za energię elektryczną wyższą od ceny lub
stawki, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
– jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż w terminie 30 dni od
dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, ze skutkiem od
dnia 1 stycznia 2019 r.
2. Zmiana warunków umowy, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez:
1) zmianę cen lub stawek opłat za energię elektryczną na ceny i stawki nie wyższe niż
wskazane w cenniku energii elektrycznej obowiązującym w dniu 30 czerwca 2018 r.
– w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) zmianę cen lub stawek opłat za energię elektryczną na ceny i stawki, których sposób
wyznaczenia określają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 – w przypadku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2.>
Art. 7.
[1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej może zwrócić się do Zarządcy
Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach
pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym
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2018 r. poz. 1571), zwanego dalej "zarządcą rozliczeń cen", z wnioskiem o wypłatę kwoty
na pokrycie różnicy między ceną wskazaną w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, o
której mowa w art. 5. ust. 1. pkt 2, a średnioważoną ceną energii elektrycznej na rynku
hurtowym, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na
podstawie ust. 2, zwanej dalej "kwotą różnicy ceny".]
<1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu energią elektryczną oraz odbiorca końcowy kupujący energię elektryczną na
własny użytek na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 771) lub
rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) lub za
pośrednictwem

towarowego

domu

maklerskiego

lub

domu

maklerskiego

prowadzącego działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi mogą
zwrócić się do Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w
związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży
mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571 i 2538), zwanego dalej
„zarządcą rozliczeń cen”, z wnioskiem o wypłatę odpowiednio:
1) kwoty na pokrycie różnicy między wielkością przychodów za obrót energią
elektryczną

na

rzecz

odbiorców

końcowych

określoną

na

podstawie

średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym
powiększonej o pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1, a
wielkością przychodów wynikających z zastosowania cen energii elektrycznej, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lub cen i stawek opłat za energię elektryczną
stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie
ust. 2, lub
2) kwoty na pokrycie różnicy między wielkością kosztów nabycia energii
elektrycznej na własne potrzeby, zużytej w roku 2019 określoną na podstawie
średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym,
powiększonej o pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit.
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określoną na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej
nabytej przez tego odbiorcę końcowego na potrzeby własne, zużytej w terminie
pomiędzy 25 a 29 czerwca 2018 r., obliczonej zgodnie ze wzorem, określonym w
przepisach wydanych na podstawie ust. 2
– zwanej dalej „kwotą różnicy ceny”.>
<1a. Średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym określa się dla:
1) umów zawartych przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną z odbiorcami końcowymi:
a) w 2019 r.,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r.;
2) grup odbiorców końcowych, określonych w odniesieniu do wysokości napięcia sieci
elektroenergetycznej, do której są przyłączeni odbiorcy końcowi.>
[2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczenia
kwoty różnicy ceny oraz średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym,
biorąc pod uwagę wartość unikniętego wzrostu cen energii elektrycznej oraz interes
przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu
energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej.]
<2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób obliczenia:
a) kwoty różnicy ceny przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz odbiorcę końcowego, o
którym mowa w ust. 1,
b) średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym dla podmiotów, o
których mowa w lit. a, a także sposób i termin publikacji tych średnioważonych
cen energii elektrycznej;
2) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat
za energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku:
a) zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego po dniu 30
czerwca 2018 r.,
b) uzyskania

nowej

przedsiębiorstwo

koncesji
energetyczne,

na

obrót

energią

niewykonujące

gospodarczej w tym zakresie,
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dotychczas

przez

działalności

-6c) zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej
przez nowego odbiorcę końcowego,
d) korzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług
sprzedawcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
e) zmiany grupy taryfowej przez odbiorcę końcowego,
f) rozliczania

odbiorcy

końcowego przez

przedsiębiorstwo

energetyczne

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną
na podstawie wartości indeksów giełdowych,
g) korzystania przez odbiorcę końcowego z przedpłatowego układu pomiaroworozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną;
3) zakres, termin i sposób publikacji informacji udostępnianych przez giełdę
towarową energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, stanowiących części składowe kwoty
różnicy ceny i średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym;
4) zakres informacji ogłaszanych przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, stanowiący część składową obliczenia
kwoty różnicy ceny
– biorąc pod uwagę wartość unikniętego wzrostu cen energii elektrycznej oraz
równoważenie

interesów

przedsiębiorstw

energetycznych

wykonujących

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i odbiorców
końcowych energii elektrycznej.>
<3. Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji
Energetyki średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie ze
sposobem i terminem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, oraz
ogłasza dane stanowiące części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny,
wskazane w tych przepisach.
4. Na pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 1, składają się:
1) dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w
zakresie obrotu energią elektryczną:
a) koszty własne prowadzenia działalności gospodarczej,
b) koszty bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-7c) koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art.
44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2389), oraz świadectw efektywności energetycznej, o których
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. poz. 831, z 2018 r. poz. 650, z 2019 r. poz. 51) lub
poniesienia opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 11 ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
d) marża, uzależniona od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej
odbiorcom końcowym;
2) dla odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 1, koszty, o których mowa w
pkt 1 lit. c.
5. Minister właściwy do spraw energii ogłasza w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie
przepisów wydanych na podstawie ust. 2, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, koszty jednostkowe, o
których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, b oraz d, dla grup odbiorców końcowych
określonych w odniesieniu do wysokości napięcia sieci elektroenergetycznej,
uwzględniając te koszty jednostkowe za lata 2017 i 2018 oraz ceny sprzedaży energii
elektrycznej dla tych grup odbiorców końcowych za lata 2017 i 2018.
6. Giełda towarowa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych publikuje na swojej stronie internetowej części
składowe kwoty różnicy ceny i średnioważonych cen energii elektrycznej, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w sposób i w terminie określonym
w tych przepisach.>
Art. 8.
1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń cen, za okres co
najmniej <pełnego> miesiąca kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego
na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
2. Wniosek zawiera w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy - jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile
wnioskodawca taki numer posiada, albo numer w równoważnym rejestrze państw
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-8członkowskich

Unii

Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej,

państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
[4) wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez odbiorców końcowych w
2019 r., za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje przedsiębiorstwu
energetycznemu kwota różnicy ceny, wyrażony w MWh, z dokładnością do trzech
miejsc po przecinku;
5) wnioskowaną wysokość kwoty różnicy ceny, obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1, z
zaokrągleniem w górę do pełnego złotego;]
6) oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy;
7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata kwoty różnicy
ceny;
8) oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.";
klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
<2a. Wniosek, składany przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, zawiera ponadto:
1) wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez odbiorców końcowych w
2019 r., za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje przedsiębiorstwu
energetycznemu kwota różnicy ceny, wyrażony w MWh, z dokładnością do
trzech miejsc po przecinku z podziałem na poszczególne ceny i stawki opłat za
energię elektryczną i z wyodrębnieniem odbiorców końcowych lub grup tych
odbiorców i ich liczby, przypisanych poszczególnym cenom i stawkom opłat za
energię elektryczną;
2) wnioskowaną wysokość kwoty różnicy ceny, obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt
1, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego, z wyodrębnieniem kwot dla
poszczególnych cen i stawek opłat za energię elektryczną i przypisanych tym
cenom i stawkom odbiorców końcowych lub grup tych odbiorców i ich liczby.
2b. Wniosek, składany przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
zawiera ponadto:
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końcowego w 2019 r., za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu
odbiorcy końcowemu kwota różnicy ceny, wyrażony w MWh, określony na
podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, z
dokładnością do trzech miejsc po przecinku z podziałem na poszczególne ceny;
2) wnioskowaną wysokość kwoty różnicy ceny, obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt
2, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego;
3) dokumenty potwierdzające zakup energii elektrycznej na giełdzie towarowej w
rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych lub rynku organizowanym
przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek
regulowany w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego lub domu
maklerskiego prowadzącego działalność maklerską w zakresie obrotu towarami
giełdowymi.>
[3. Wolumen energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może obejmować
prognozowany przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą
w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej wolumen
sprzedaży energii elektrycznej w okresie, którego dotyczy wniosek, lub wolumen sprzedaży
energii elektrycznej określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiaroworozliczeniowych.
4. Zarządca rozliczeń cen weryfikuje wniosek pod względem prawidłowości dokonanych przez
przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej obliczeń i kompletności
wymaganych dokumentów.]
<3. Wolumen energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, może obejmować
prognozowany przez

przedsiębiorstwo

energetyczne

wykonujące

działalność

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną wolumen sprzedaży energii
elektrycznej w okresie, którego dotyczy wniosek, lub wolumen sprzedaży energii
elektrycznej określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo
rozliczeniowych.
4. Zarządca rozliczeń cen weryfikuje wniosek pod względem prawidłowości dokonanych
obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów na podstawie podanych we
wniosku danych.>
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- 10 <4a. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości w zakresie prawdziwości
informacji i danych zawartych we wniosku, zarządca rozliczeń cen dokonuje
szczegółowej

weryfikacji

wniosku,

poprzez

żądanie

od

przedsiębiorstwa

energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią
elektryczną lub odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, przedstawienia
dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny ich prawidłowości, a
podmioty te zobowiązane są do ich przekazania zarządcy rozliczeń cen w terminie
wskazanym w żądaniu, nie krótszym niż 14 dni.
4b. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 4a, zarządca rozliczeń cen może wystąpić także
do operatora systemu elektroenergetycznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie posiadanych przez niego
danych pomiarowych.
4c. W przypadku dokonywania szczegółowej weryfikacji, o której mowa w ust. 4a,
termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez zarządcę
rozliczeń cen dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 4a lub 4b.>
[5. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku zarządca rozliczeń cen zatwierdza wniosek i
dokonuje wypłaty kwoty różnicy ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
sporządzonego wniosku.]
<5. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku zarządca rozliczeń cen zatwierdza
wniosek i dokonuje wypłaty kwoty różnicy ceny w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Zatwierdzenie wniosku nie
wymaga wydania decyzji administracyjnej.>
6. W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe, zarządca
rozliczeń cen, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa przedsiębiorstwo
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną
[lub dystrybucji energii elektrycznej] <lub odbiorcę końcowego, o którym mowa w art.
7 ust. 1,>do usunięcia tych braków formalnych lub błędów obliczeniowych.
7. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we
wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, zarządca rozliczeń cen
odmawia zatwierdzenia wniosku, informując przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną [lub dystrybucji energii
elektrycznej] <lub odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1,> o przyczynie
tej odmowy.
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- 11 8. Odmowa zatwierdzenia wniosku, o której mowa w ust. 7, nie pozbawia przedsiębiorstwa
energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią
elektryczną [lub dystrybucji energii elektrycznej] <lub odbiorcę końcowego, o którym
mowa w art. 7 ust. 1,> możliwości ponownego złożenia wniosku. Przepisy ust. 1 -7
stosuje się odpowiednio.
<8a. Zarządca rozliczeń cen może w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty kwoty różnicy
cen żądać od podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1, przedłożenia dokumentów
lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej kwoty różnicy cen. Przepisy
ust. 4a i 4b stosuje się odpowiednio.>
9. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
energią elektryczną [lub dystrybucji energii elektrycznej] <lub odbiorca końcowy, o
którym mowa w art. 7 ust. 1>może złożyć wniosek najpóźniej do dnia 20 stycznia 2020
r. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
10. Niezłożenie wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 9, powoduje utratę prawa do
otrzymania kwoty różnicy ceny.
Art. 9.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
energią elektryczną [i dystrybucji energii elektrycznej] dokonuje korekty otrzymanej
kwoty różnicy ceny po uzyskaniu potwierdzenia danych od operatora lub operatorów
systemów dystrybucyjnych o wolumenie sprzedanej energii elektrycznej za okres od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., oraz składa wniosek do zarządcy rozliczeń
cen o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, obejmujący korektę wszystkich wniosków złożonych na
podstawie art. 7 ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń cen jednorazowo, w terminie od
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., przy użyciu formularza
elektronicznego udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu
przez zarządcę rozliczeń cen. Przepisy art. 8 ust. 2 pkt 1 - 3 i 7 oraz ust. 4 - 7 stosuje się
odpowiednio.
3. W przypadku gdy wypłacona przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność
gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną [lub dystrybucji energii elektrycznej]
kwota różnicy ceny przewyższa należną kwotę różnicy ceny za 2019 r., przedsiębiorstwo
to, po zatwierdzeniu przez zarządcę rozliczeń cen różnicy między tymi kwotami,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 12 dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o
zatwierdzeniu tej kwoty.
4. W przypadku gdy wypłacona przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność
gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną [lub dystrybucji energii elektrycznej]
kwota różnicy ceny jest niższa niż należna kwota różnicy ceny za 2019 r., zarządca
rozliczeń cen dokonuje wypłaty różnicy między tymi kwotami w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.
Art. 10.
[1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu
energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej, które na podstawie wniosku, o
którym mowa w art. 7 ust. 1, otrzymało kwotę różnicy ceny nienależnie, obowiązane jest
do jej zwrotu.]
<1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu energią elektryczną lub odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
którzy na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1, otrzymali kwotę
różnicy ceny nienależnie, obowiązani są do jej zwrotu.>
<1a.W sprawach zwrotu nienależnie pobranej kwoty różnicy ceny zarządca rozliczeń
cen wydaje decyzję administracyjną.
1b. Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez zarządcę rozliczeń cen jest
dysponent Funduszu.>
2. Zarządca rozliczeń cen wzywa do zwrotu nienależnie pobranych kwot różnicy cen,
określając kwotę podlegającą zwrotowi oraz termin jej zwrotu.
3. Od nienależnie pobranych kwot różnicy cen naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie
od dnia otrzymania kwoty różnicy ceny.

Art. 12.
Przychodami Funduszu są:
1) 80% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27
ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538);
2) środki stanowiące zwrot kwot różnic cen;
3) dotacje celowe z budżetu państwa;
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- 13 4) odsetki od wolnych środków finansowych <Funduszu> przekazanych w zarządzanie
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.
zm.);
5) dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy;
6) wpływy z innych środków publicznych;
7) wpływy z innych tytułów.
Art. 16.
1. Do zadań zarządcy rozliczeń cen w zakresie zarządzania Funduszem należy:
1) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1;
2) dokonywanie wypłat kwot różnic cen oraz korekt tych wypłat;
3) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z wykonania
rocznego planu finansowego Funduszu;
4) przekazywanie

w

imieniu

dysponenta

Funduszu,

na

podstawie

odrębnego

upoważnienia, wolnych środków Funduszu w zarządzanie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu
finansowego Funduszu;
6) dysponowanie rachunkiem bankowym Funduszu;
7) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629,
2212 i 2244);
8) sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie, w imieniu dysponenta Funduszu, na
podstawie odrębnego upoważnienia, sprawozdań budżetowych i finansowych.
2. Zarządca rozliczeń cen nie pobiera wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, a koszty z
tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1
[pkt 5 ]ustawy zmienianej w art. 2.
Art. 18.
1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:
1) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5;
2) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 6;
3) nie dokonuje korekty, o której mowa w art. 9 ust. 1.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Prezes URE w drodze decyzji.
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których mowa w ust. 1, informuje o tym Prezesa URE, przekazując Prezesowi URE
dokumentację zebraną w sprawie.
[4. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5% przychodu
ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w
poprzednim roku podatkowym.]
<4. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 0,5 % i
wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności
koncesjonowanej,

osiągniętego

w

poprzednim roku

podatkowym,

a

jeżeli

przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w poprzednim roku podatkowym, wysokość
kary nie może być niższa od 100 000 zł i wyższa od 500 000 zł.>
5. Kara pieniężna jest płatna na konto Funduszu.
<5a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu
jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa, o którym mowa w ust. 1 lub
zrealizował obowiązek, o którym mowa w art. 5 lub art. 6.>
6. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

<Art. 19a.
Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, może być złożony do zarządcy rozliczeń cen po
raz pierwszy po dniu 31 marca 2019 r.>

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z późn. zm.)
Art. 401d.
1. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek
Kioto, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
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- 15 <1a. Przychodami Narodowego Funduszu są także środki uzyskane ze sprzedaży
uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 12
czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.>
2. Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gromadzone na Rachunku
klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, pomniejszone o koszty
ich obsługi, przeznacza się na:
1) dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w
ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
1a) refinansowanie:
a) Narodowemu Funduszowi kosztów związanych z przeznaczaniem innych środków
niż wymienione w ust. 1,
b) wojewódzkiemu funduszowi kosztów związanych z przeznaczaniem środków
- na dofinansowanie programów lub projektów w obszarach, o których mowa w art. 22
ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji, w tym kosztów związanych z przekazaniem
środków na

dochody budżetu

państwa

w

celu

dofinansowania

zadań

realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, obejmujących realizację
tych programów lub projektów;
2) pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji;
3) pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 25 ust. 2
ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i
innych substancji.
<3. Środki, o których mowa w ust. 1a, pomniejszone o koszty ich obsługi, przeznacza się
na:
1) dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji w
obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a–8c ustawy z dnia 17
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji;
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- 16 2) refinansowanie Narodowemu Funduszowi kosztów związanych z przeznaczaniem
środków wymienionych w ust. 1a na dofinansowanie programów lub projektów w
obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a–8c ustawy z dnia 17
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji;
3) pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 25
ust. 2 pkt 1–3, 5, 6 i 7a–9 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w zakresie dotyczącym
obszarów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a–8c tej ustawy.>

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i
innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, 1669 i 2538)

Art. 23.
1. Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji są przekazywane na
wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu, zwany dalej "Rachunkiem
klimatycznym", jeżeli wynika to z zawartej umowy sprzedaży jednostek przyznanej
emisji.
[1a. 20% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27
ust. 3 zdanie drogie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych, przekazuje się na wyodrębnione subkonto w ramach
Rachunku klimatycznego. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie
realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji w obszarach, o których mowa
w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a - 8c.]
<1a. 20% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w
art. 27 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przekazuje się na wyodrębnione
subkonto w ramach Rachunku klimatycznego. Z uwzględnieniem art. 401d ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska środki te mogą być
przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej inwestycji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a–8c.>
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środki, o których mowa w art. 22 ust. 1, są, jeżeli wynika to z zawartej umowy, zwracane
na wskazany w tej umowie rachunek bankowy.
3. Wpływy pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji mogą być gromadzone na
wyodrębnionych subkontach w ramach Rachunku klimatycznego, jeżeli wynika to z
zawartej umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji.
4. Narodowy Fundusz nie pobiera opłat za obsługę Rachunku klimatycznego.

Art. 24.
[1. Tworzy się Radę Konsultacyjną jako organ doradczy ministra właściwego do spraw
środowiska w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji.]
<1. Tworzy się Radę Konsultacyjną jako organ doradczy ministra właściwego do spraw
środowiska w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji, w
odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1–4, 6–8, 9 i 10.>
2. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie spraw związanych z funkcjonowaniem
Krajowego systemu zielonych inwestycji, w tym w szczególności opiniowanie:
1) regulaminu

naboru

wniosków

o

udzielenie

dofinansowania

ze

środków

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz jego zmian;
2) programów i projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
3) list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 2.
[3. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu programów i projektów, o których mowa w ust. 2
pkt 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, rodzaje przeznaczonych
do realizacji programów i projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art.
22 ust. 3, oraz spełnianie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy.
3a. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art.
31b ust. 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, oraz rodzaje
programów lub projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3.]
<3. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu programów i projektów, o których mowa w
ust. 2 pkt 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1–4, 6–8,
9 i 10, rodzaje przeznaczonych do realizacji programów i projektów, określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, oraz spełnianie warunków
niezbędnych do udzielenia pomocy.
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i art. 31b ust. 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1–4,
6–8, 9 i 10, oraz rodzaje programów lub projektów, określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust. 3.>
4. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu:
1) ministra właściwego do spraw środowiska;
2) ministra właściwego do spraw gospodarki;
2a) ministra właściwego do spraw energii;
3) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4) ministra właściwego do spraw rolnictwa;
5) (uchylony);
6) ministra właściwego do spraw transportu;
7)

(17)

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

8) Krajowego ośrodka.
5. Przedstawiciela Krajowego ośrodka powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw
środowiska.
5a. W pracach Rady Konsultacyjnej bierze udział, w charakterze obserwatora, bez prawa
głosu, przedstawiciel Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji.
6. Wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej są finansowane ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze zarządzenia, regulamin prac
Rady Konsultacyjnej.
Art. 25.
1. Krajowym systemem zielonych inwestycji zarządza Krajowy operator systemu zielonych
inwestycji, zwany dalej "Krajowym operatorem".
2. Do zadań Krajowego operatora należy:
1) organizowanie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków zgromadzonych na
Rachunku klimatycznym i ich weryfikacja;
2) sporządzanie listy programów i projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane do
dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
[2a) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska list kosztów wstępnie
zakwalifikowanych do refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku
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koszty;]
<2a) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, a w zakresie
programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których
mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a–8c – ministrowi właściwemu do spraw
energii, list kosztów wstępnie zakwalifikowanych do refinansowania ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym wraz ze wskazaniem programów
lub projektów, których dotyczą te koszty;>
3) nadzorowanie wdrażania i realizacji programów i projektów oraz ocena uzyskanych
przez nie efektów ekologicznych;
4) przygotowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska
raportów wynikających z postanowień umów o sprzedaży jednostek przyznanej
emisji;
5) organizowanie pomocy technicznej dla potencjalnych beneficjentów;
6) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej o Krajowym systemie
zielonych inwestycji;
7) (uchylony);
7a) monitorowanie:
a) osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów
cieplarnianych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji,
b) wydatkowania
klimatycznego

przez
oraz

beneficjentów
postępów

w

środków
realizacji

uzyskanych
programów

z

Rachunku

lub

projektów

dofinansowanych ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
8) prowadzenie wykazu programów lub projektów dofinansowanych:
a) ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym,
b) z innych środków Narodowego Funduszu lub środków wojewódzkiego funduszu,
w odniesieniu do których koszty związane z ich przeznaczaniem refinansowano ze
środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
9) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem przez beneficjentów środków.
2a. Monitorowaniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 7a lit. a, obejmuje się okres do 5 lat
kalendarzowych następujących po roku, w którym zakończono realizację programu lub
projektu.
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środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, zgodnie z umowami sprzedaży
jednostek przyznanej emisji.
Art. 29.
1. Krajowy operator organizuje i prowadzi w trybie konkursowym nabór wniosków o
udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym dla
programów lub projektów w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków i jego warunkach Krajowy operator zamieszcza w
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na swojej stronie internetowej.
3. Krajowy operator ustala regulamin naboru wniosków, uwzględniając wymagania
wynikające z zawartych umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji, i podaje go do
publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.
<3a. Krajowy operator ustala regulamin naboru wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków, o których mowa w art. 23 ust. 1a i podaje go do publicznej wiadomości
na swojej stronie internetowej.>
4. Regulamin naboru wniosków powinien zawierać:
1) określenie podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie dofinansowania ze środków
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
2) procedurę lub procedury wyboru i kryteria oceny programów i projektów;
3) terminy składania wniosków oraz oceny programów i projektów;
3a) określenie limitu środków przeznaczonego na dofinansowanie;
3b) wskazanie

możliwości

przeznaczenia

niewykorzystanej

kwoty

limitu

na

dofinansowanie programów lub projektów rezerwowych;
4) wzory formularzy wniosków.
4a. Krajowy operator może zmieniać regulamin naboru wniosków, jeżeli zmiany nie
spowodują pogorszenia warunków naboru lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia
wynika ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
[5. Regulamin naboru wniosków oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez ministra
właściwego do spraw środowiska.]
<5. Regulamin naboru wniosków oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez
ministra właściwego do spraw środowiska a w zakresie programów i projektów
przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i
8a–8c, ministra właściwego do spraw energii.>
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1. Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym składa się do Krajowego operatora.
2. Krajowy operator dokonuje wstępnego wyboru programów i projektów do dofinansowania
ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.
3. Krajowy operator zamieszcza na swojej stronie internetowej:
1) informację o podmiotach, których programy lub projekty zostały wstępnie
zakwalifikowane do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym, zwanych dalej "podmiotami";
2) listę programów i projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane do
dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym;
3) informację o zakresie, sposobie i warunkach dofinansowania oraz terminie realizacji
programów lub projektów, o których mowa w pkt 2.
4.

Krajowy operator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska do
zaakceptowania listę i informacje, o których mowa w ust. 3. W zakresie programów i
projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt
5, 5a i 8a - 8c, listę i informacje, o których mowa w ust. 3, krajowy operator przedkłada
do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw energii.

[5. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów
przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a 8c, minister właściwy do spraw energii, biorąc pod uwagę wyniki naboru, o którym mowa
w art. 29 ust. 1, oraz opinię Rady Konsultacyjnej, akceptuje poszczególne programy i
projekty umieszczone na liście, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub odmawia akceptacji, w
drodze decyzji, poszczególnych programów i projektów.]
<5. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów
przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i
8a–8c – minister właściwy do spraw energii, biorąc pod uwagę wyniki naboru, o
którym mowa w art. 29 ust. 1, akceptuje poszczególne programy i projekty
umieszczone na liście, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub odmawia akceptacji, w
drodze decyzji, poszczególnych programów i projektów. Minister właściwy do spraw
środowiska bierze pod uwagę także opinię Rady Konsultacyjnej.>
6. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów
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obsługującego właściwego ministra wykaz podmiotów, których programy lub projekty
zostały zaakceptowane, zwanych dalej "beneficjentami", wraz z listą tych programów i
projektów.
7. (21) Krajowy operator po otrzymaniu zaakceptowanej przez ministra właściwego do spraw
środowiska lub ministra właściwego do spraw energii listy programów i projektów
zawiera umowę o udzielenie dotacji z każdym z beneficjentów albo z beneficjentem i
bankiem udzielającym beneficjentowi kredytu na realizację programu lub projektu.
8. Umowa, o której mowa w ust. 7, określa szczegółowy zakres i częstotliwość składania
przez beneficjenta raportów zawierających dane i informacje dotyczące osiągniętych
efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych,
wydatkowania środków uzyskanych z Rachunku klimatycznego oraz postępów w
realizacji programu lub projektu.
Art. 31a.
1. W celu uzyskania refinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym
kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, w tym kosztów związanych z
przeznaczaniem środków na dofinansowanie programów lub projektów rezerwowych, o
których mowa w art. 30a ust. 1, Narodowy Fundusz sporządza i przedkłada do
zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska listę kosztów wstępnie
zakwalifikowanych do refinansowania wraz ze wskazaniem programów lub projektów,
których te koszty dotyczą. <W zakresie programów i projektów w obszarach, o
których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a–8c, Narodowy Fundusz sporządza i
przedkłada listę do zaakceptowania ministrowi właściwemu do spraw energii.>
2. Lista kosztów, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty Narodowego Funduszu związane z
przeznaczaniem środków niebędących wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek
Kioto, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na:
1) dotacje, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, częściowe spłaty
kapitału kredytów bankowych, dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,
w celu dofinansowania programów lub projektów realizowanych w obszarach, o
których mowa w art. 22 ust. 2;
2) dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe,
obejmujących realizację programów lub projektów w obszarach, o których mowa w
art. 22 ust. 2.
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akceptuje poszczególne koszty z listy kosztów, o której mowa w ust. 1.]
<3. Minister właściwy do spraw środowiska, a w zakresie programów i projektów
przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i
8a–8c – minister właściwy do spraw energii, akceptuje poszczególne koszty z listy
kosztów, o której mowa w ust. 1. Minister właściwy do spraw środowiska bierze pod
uwagę opinię Rady Konsultacyjnej.>
4. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 3, Narodowy Fundusz dokonuje
refinansowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a, przez przeniesienie
kwoty środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym odpowiadającej wysokości
tych kosztów na rachunek bankowy Narodowego Funduszu niebędący Rachunkiem
klimatycznym.

USTAWA z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1356)

[Art. 15.
Przepisy art. 28ze ust. 1 i art. 28zf-28zi ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia
ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej
przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję
Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej.]

<Art. 15.
1. Przepisy art. 28ze ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia ogłoszenia
pozytywnej decyzji Komisji

Europejskiej o zgodności pomocy publicznej

przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez
Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wsparcia do którego zastosowanie mają przepisy:
1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn.zm.);
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stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).>

USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42)
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) biomasa - biomasę w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245);
2) ciepło - ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.);
3) ciepło użytkowe w kogeneracji - ciepło użytkowe w kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt
34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
<3a)

decyzja inwestycyjna – rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją

albo podjęcie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub inne
zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, z wyłączeniem
zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, polegających na uzyskiwaniu
zezwoleń i wykonywaniu wstępnych studiów wykonalności, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej;>
4) dystrybucja - dystrybucję w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
5) energia elektryczna z kogeneracji - energię elektryczną z kogeneracji w rozumieniu art. 3
pkt 36 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
6) energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji - energię elektryczną z kogeneracji
wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
7) instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w
rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
8) istniejąca jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, w której wytworzenie energii
elektrycznej po raz pierwszy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2019 r. i zostało
potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji;
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- 25 9) istniejąca mała jednostka kogeneracji - małą jednostkę kogeneracji, w której wytworzenie
energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2019 r. i zostało
potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji;
10) jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 35 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
11) mała jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej
mniejszej niż 1 MW;
12) moc zainstalowana elektryczna - moc znamionową czynną:
a) generatora,
b) ogniwa paliwowego
-

wyrażoną w [W] lub wielokrotnościach tej jednostki miary, osiąganą przy
znamionowym współczynniku mocy cos φn;

13) modernizacja - proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu pierwotnego
lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych jednostki kogeneracji, w czasie
którego zainstalowano urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce
kogeneracji, wiążący się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych nie mniejszych niż 25%,
ale nie większych niż 50% jak na nową porównywalną jednostkę kogeneracji;
[14) nowa jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, w czasie budowy której
zainstalowano wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, przy czym:
a) wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce o mocy zainstalowanej
nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW nastąpiło nie wcześniej niż po dniu
rozstrzygnięcia aukcji,
b) wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce o mocy zainstalowanej
nie mniejszej niż 50 MW nastąpiło nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia naboru;]
<14)

nowa jednostka kogeneracji – jednostkę kogeneracji, w czasie budowy której

zainstalowano wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed
dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, co do której
decyzję inwestycyjną podjęto:
a) dla jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i
mniejszej niż 50 MW – po dniu wygrania aukcji,
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- 26 b) dla jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW – po
dniu wygrania naboru;>
15) nowa mała jednostka kogeneracji - małą jednostkę kogeneracji, w czasie budowy której
zainstalowano wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, przy czym wytworzenie
po raz pierwszy energii elektrycznej nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.;
16) odbiorca - odbiorcę w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne;
17) odbiorca końcowy - odbiorcę końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
18) odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
19) operator rozliczeń - podmiot, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z
2018 r. poz. 1571 i 2538);
20) operator systemu dystrybucyjnego - operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu
art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
21) operator systemu przesyłowego - operatora systemu przesyłowego w rozumieniu art. 3
pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
22) paliwa - paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne;
23) paliwa gazowe - paliwa gazowe w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne, z wyłączeniem gazów:
a) powstałych w wyniku procesów zgazowania paliw stałych,
b) pozyskanych z odmetanowania kopalń,
c) koksowniczych,
d) innych odpadowych z procesów technologicznych;
24) paliwa stałe - stałe nośniki energii chemicznej;
25) płatnik

opłaty

kogeneracyjnej

-

operatora

elektroenergetycznego obliczającego opłatę kogeneracyjną;
26) premia gwarantowana - dopłatę do:
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systemu

dystrybucyjnego

- 27 a) wytworzonej,

wprowadzonej

do

sieci

i

sprzedanej

energii

elektrycznej

z

wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:
– zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie
mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW,
– istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż
1 MW i mniejszej niż 50 MW,
b) wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:
– nowej małej jednostce kogeneracji,
– znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji,
– istniejącej małej jednostce kogeneracji,
– zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji,
– istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż
1 MW i mniejszej niż 50 MW opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy
dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych
kopalniach węgla kamiennego,
– zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie
mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW opalanej metanem uwalnianym i
ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub
zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego;
27) premia gwarantowana indywidualna - dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i
sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:
a) istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż
50 MW,
b) zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie
mniejszej niż 50 MW;
28) premia kogeneracyjna - dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:
a) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1
MW i mniejszej niż 50 MW,
b) znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej
nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW
-

który wygrał aukcję;
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- 28 29) premia kogeneracyjna indywidualna - dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i
sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:
a) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50
MW,
b) znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej
nie mniejszej niż 50 MW
-

który wygrał nabór;

30) przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt
12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
31) przesyłanie - przesyłanie w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
32) publiczna sieć ciepłownicza - sieć ciepłowniczą służącą do przesyłania i dystrybucji
ciepła, które w ciągu roku kalendarzowego w co najmniej 50% wykorzystywane jest do
ogrzewania lub chłodzenia budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, do której
przyłączona może zostać nieokreślona liczba odbiorców końcowych i do której jest już
przyłączony

co

współwłaścicielem

najmniej
lub

jeden

odbiorca

eksploatującym

końcowy

jednostkę

niebędący

kogeneracji

właścicielem,
przyłączonej

i

wprowadzającej ciepło do tej sieci ciepłowniczej;
33) referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego - referencyjną wartość
sprawności dla wytwarzania rozdzielonego w rozumieniu art. 3 pkt 37 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
34) sieci - sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne;
35) sieć ciepłownicza - należące do przedsiębiorstwa energetycznego instalacje połączone i
współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji ciepła;
36) sieć dystrybucyjna - sieć dystrybucyjną w rozumieniu art. 3 pkt 11b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
37) sieć przesyłowa - sieć przesyłową w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne;
38) świadectwo efektywności energetycznej - świadectwo efektywności energetycznej w
rozumieniu art. 20 ust. 1 i art. 57 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. poz. 831 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz art. 20 ustawy z dnia 15
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- 29 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z
2016 r. poz. 266);
39) świadectwo pochodzenia - świadectwo pochodzenia w rozumieniu art. 44 ust. 1 oraz art.
186 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
40) świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego - świadectwo pochodzenia w rozumieniu
art. 48 ust. 1 oraz art. 186 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii;
41) świadectwo pochodzenia z kogeneracji - potwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wytworzenia do dnia 31 grudnia 2018 r. energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:
a) opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła
poniżej 1 MW,
b) 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 2018 r.
poz. 1344, 1356 i 1629),
c) innej niż wymieniona w lit. a i b;
42) wytwórca - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa
członkowskiego

Unii

Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

lub

państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną w jednostce
kogeneracji;
43) zmodernizowana jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, która została poddana
modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w
zmodernizowanej jednostce nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.;
44) zmodernizowana mała jednostka kogeneracji - małą jednostkę kogeneracji, która została
poddana modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w
zmodernizowanej jednostce nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.;
45) znaczna modernizacja - proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu
pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych jednostki kogeneracji,
w czasie którego zainstalowano urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed
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- 30 dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej
jednostce kogeneracji, wiążące się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych powyżej 50%
jak na nową porównywalną jednostkę kogeneracji;
[46) znacznie zmodernizowana jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, która została
poddana znacznej modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii
elektrycznej w znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej:
a) nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW - nastąpiło nie wcześniej niż po dniu
rozstrzygnięcia aukcji,
b) nie mniejszej niż 50 MW - nastąpiło nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia naboru;]
<46)

znacznie zmodernizowana jednostka kogeneracji – jednostkę kogeneracji, która

została poddana znacznej modernizacji, co do której decyzję inwestycyjną podjęto:
a) dla jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i
mniejszej niż 50 MW – po dniu wygrania aukcji,
b) dla jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW – po
dniu wygrania naboru;>
47) znacznie zmodernizowana mała jednostka kogeneracji - małą jednostkę kogeneracji,
która została poddana znacznej modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy
energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji nastąpiło
nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.

Art. 27.
1. Przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej, o którym
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE:
[1) dokumenty potwierdzające, że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej
jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostały
wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy
energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji;]
<1) dokumenty potwierdzające, że decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej
jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została
podjęta po dniu wygrania aukcji oraz, że urządzenia zamontowane w czasie
budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki
kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem
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- 31 wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie
zmodernizowanej jednostce kogeneracji;>
2) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającą:
a) dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym
roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu
rolniczego,
b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej
modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej
porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 59 ust. 3,
c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie
nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.
2. W przypadku:
1) pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 - Prezes URE, w drodze
decyzji, potwierdza uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej;
[2) braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy z
przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia wymagań
umożliwiających zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej, wprowadzonej do
sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji lub nie spełnia
warunków znacznej modernizacji, lub wysokość premii kogeneracyjnej wynikająca z
oferty jest wyższa niż wysokość premii kogeneracyjnej wynikająca z przyjętej, w
odniesieniu do jednostki kogeneracji, wartości referencyjnej określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 15 ust. 7, po uwzględnieniu faktycznie poniesionych kosztów
inwestycyjnych znacznej modernizacji, lub zainstalowane w trakcie budowy lub znacznej
modernizacji urządzenia nie zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej
jednostce kogeneracji - Prezes URE, w drodze decyzji, stwierdza utratę przez wytwórcę
uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej.]
<2) braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy z
przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia
wymagań umożliwiających zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej,
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- 32 wprowadzonej do sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji
lub

nie

spełnia

warunków

znacznej

modernizacji,

lub

wysokość

premii

kogeneracyjnej wynikająca z oferty jest wyższa niż wysokość premii kogeneracyjnej
wynikająca z przyjętej, w odniesieniu do jednostki kogeneracji, wartości
referencyjnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7, po
uwzględnieniu

faktycznie

poniesionych

kosztów

inwestycyjnych

znacznej

modernizacji, lub decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej jednostki
kogeneracji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została podjęta
wcześniej niż w dniu następującym po dniu wygrania aukcji, lub zainstalowane w
trakcie budowy lub znacznej modernizacji urządzenia nie zostały wyprodukowane w
okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w
nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji – Prezes URE, w
drodze decyzji, stwierdza utratę przez wytwórcę uprawnienia do wypłaty premii
kogeneracyjnej.>
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest natychmiast wykonalna.

Art. 31.
1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4,
występuje do operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub
elektronicznej, o wypłatę premii gwarantowanej.
2. W celu uzyskania wypłaty premii gwarantowanej uprawniony wytwórca:
1) jednorazowo przekazuje do operatora rozliczeń informację o dacie wytworzenia po
raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji:
a) potwierdzoną wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji - w przypadku
istniejącej jednostki kogeneracji lub istniejącej małej jednostki kogeneracji, albo
b) po dokonaniu modernizacji lub znacznej modernizacji, potwierdzoną przez
operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej - w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji,
zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, lub znacznie zmodernizowanej
małej jednostki kogeneracji, albo
c) potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - w przypadku nowej małej jednostki
kogeneracji;
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- 33 2) każdorazowo składa do operatora rozliczeń wniosek o wypłatę premii gwarantowanej;
3) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku informuje operatora rozliczeń, w formie
pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o:
a) lokalizacji jednostki kogeneracji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej i
miejscu przyłączenia tej jednostki do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub
sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określonego w warunkach przyłączenia
albo umowie o przyłączenie,
b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia gwarantowana.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy
wniosek;
3) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej
w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu
rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1, art. 11 pkt 1 i
art. 29 ust. 2 - w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i
2;
4) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej
w jednostce kogeneracji dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z
uwzględnieniem art. 10 ust. 1 i art. 11 pkt 1 - w przypadku jednostki kogeneracji, o
której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8;
5) wartość premii gwarantowanej skorygowanej o wartość uzyskanej pomocy
inwestycyjnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3,
i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 8 - w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1;
6) wartość premii gwarantowanej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o
której mowa w pkt 3, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 9 - w przypadku jednostek
kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
7) wartość premii gwarantowanej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o
której mowa w pkt 4, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w
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- 34 przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 10 - w przypadku istniejącej
małej jednostki kogeneracji;
8) wartość premii gwarantowanej skorygowanej o wartość uzyskanej pomocy
inwestycyjnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 4,
i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 4 - w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji,
zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanej małej
jednostki kogeneracji;
9) wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce
kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej, dla okresu
rozliczeniowego, zgodnie z art. 29 ust. 2; przepisu nie stosuje się do wytwórców
energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o
których mowa w [art. 5 ust. 1 pkt 1] <art. 5 ust. 1 pkt 3> oraz ust. 7 i 8;
10) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została
zaoszczędzona, w okresie rozliczeniowym, kwalifikującej do uznania energii
elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie
referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca składa w terminie 45 dni po
zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.
5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres więcej
niż

jednego

następujących

po

sobie

miesięcy

kalendarzowych

danego

roku

kalendarzowego, w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy.
6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie, o którym
mowa w ust. 4 lub 5, wytwórca traci prawo do wypłaty premii gwarantowanej za dany
okres rozliczeniowy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, operator sieci elektroenergetycznej,
do której przyłączona jest jednostka kogeneracji, potwierdza datę wytworzenia po raz
pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
wytwórcy o to potwierdzenie.
Art. 51.
1. Przed dniem złożenia wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej, o którym
mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE:
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- 35 [1) dokumenty potwierdzające, że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej
jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostały
wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy
energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji;]
<1) dokumenty potwierdzające, że decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej
jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została
podjęta po dniu wygrania naboru oraz, że urządzenia zamontowane w czasie
budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki
kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie
zmodernizowanej jednostce kogeneracji;>
2) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającą:
a) dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z
wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym
roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu
rolniczego,
b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej
modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej
porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 59 ust. 3,
c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na
poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce
kogeneracji.
2. W przypadku:
1) pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 - Prezes URE, w
drodze decyzji, potwierdza prawo wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej
indywidualnej;
[2) braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy z
przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia wymagań
umożliwiających zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej, wprowadzonej
do sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji lub nie spełnia
warunków znacznej modernizacji, lub zainstalowane w trakcie budowy lub znacznej
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- 36 modernizacji urządzenia nie zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed
dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie
zmodernizowanej jednostce kogeneracji - Prezes URE, w drodze decyzji, stwierdza
utratę przez wytwórcę prawa do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej.]
<2) braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku
gdy z przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia
wymagań umożliwiających zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej,
wprowadzonej do sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej
kogeneracji lub nie spełnia warunków znacznej modernizacji, lub decyzja
inwestycyjna dotycząca budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznej
modernizacji jednostki kogeneracji została podjęta wcześniej niż w dniu
następującym po dniu wygrania naboru, lub zainstalowane w trakcie budowy lub
znacznej modernizacji urządzenia nie zostały wyprodukowane w okresie 60
miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej
albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji – Prezes URE, w drodze
decyzji, stwierdza utratę przez wytwórcę uprawnienia do wypłaty premii
kogeneracyjnej indywidualnej.>
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest natychmiast wykonalna.
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