BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M AT E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 17 marca 2021 r.
o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 346)

USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264,
284 i 2127)
Art. 1.
Ustawa określa:
[1) zasady

opracowywania

krajowego

planu

działań

dotyczącego

efektywności

energetycznej;]
2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa [.] <;>
<5) zasady prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej.>
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) audyt efektywności energetycznej - opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz
określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające
wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia
technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do
uzyskania oszczędności energii;
2) ciepło - ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.);
3) efektywność energetyczna - stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego
obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania
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-2lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub
instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu;
4) efekt użytkowy - efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu,
urządzenia technicznego lub instalacji, w szczególności wykonanie pracy mechanicznej,
zapewnienie komfortu cieplnego lub oświetlenie;
5) energia - energię pierwotną lub energię finalną;
6) energia pierwotna - energię zawartą w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwaną
bezpośrednio ze środowiska, a w szczególności: w węglu kamiennym energetycznym
(łącznie z węglem odzyskanym z hałd), w węglu kamiennym koksowym, w węglu
brunatnym, w ropie naftowej (łącznie z gazoliną), w gazie ziemnym wysokometanowym
(łącznie z gazem z odmetanowania kopalń węgla kamiennego), w gazie ziemnym
zaazotowanym, w torfie do celów opałowych, oraz energię: wody, wiatru, słoneczną,
geotermalną wykorzystywaną do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, a
także biomasę w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 i 1565);
[7) energia finalna - energię lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zużywane przez odbiorcę końcowego;]
<7) energia finalna − energię lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne, dostarczone odbiorcy końcowemu;>
8)

jednostka sektora publicznego - podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.
288, 1492, 1517, 2275 i 2320);

9) odbiorca końcowy - odbiorcę końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
10) oszczędność energii - ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie
zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie, przed
zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej, a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w
takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i po uwzględnieniu
znormalizowanych warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii;
11) przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt
12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
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-312) przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej - działanie polegające na
wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, w urządzeniu technicznym lub w
instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii;
13) tona oleju ekwiwalentnego - równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej
równej 41 868 kJ/kg [.] <;>
<14)

rozpoczęcie prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie

efektywności energetycznej – rozpoczęcie robót budowlanych związanych z
realizacją przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej lub
pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń służących
poprawie efektywności energetycznej lub inne zobowiązanie, które sprawia, że
przedsięwzięcie staje się nieodwracalne, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej,

z

wyłączeniem

zakupu

gruntów

oraz

prac

przygotowawczych

polegających na uzyskiwaniu zezwoleń i wykonywaniu wstępnych studiów
wykonalności oraz prac przygotowawczych, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320
oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282);
15)

paliwa ciekłe – następujące rodzaje ciekłych nośników energii:
a) gaz płynny LPG o kodach CN: 2711 12, 2711 13 i 2711 19 00,
b) benzyny silnikowe o kodach CN: 2710 12 45 i 2710 12 49,
c) oleje napędowe o kodach CN: 2710 19 43 i 2710 20 11
− stosowane w transporcie drogowym lub kolejowym;

16)

podmiot paliwowy – każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie
lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia
wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych;

17)

wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych– pierwsze rozporządzenie paliwami
ciekłymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot paliwowy, który
dokonał ich wytworzenia, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, polegające
na dokonaniu jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym
wyzbyciem się tych paliw ciekłych lub zużycie ich na potrzeby własne na tym
terytorium, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia
podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa
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-4w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020
r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72 i 255).>
[Rozdział 2
Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej
Art. 4.
1. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa co 3
lata opracowuje krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany dalej
"krajowym planem działań", do dnia 31 stycznia roku, w którym jest obowiązek
opracowania tego planu.
2. Krajowy plan działań zawiera w szczególności:
1) opis planowanych programów zawierających działania w zakresie poprawy
efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;
2) określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej;
3) informacje o osiągniętej oszczędności energii, w tym w przesyłaniu lub w dystrybucji,
w dostarczaniu oraz w końcowym zużyciu energii;
4) strategię wspierania inwestycji w renowację budynków zawierającą:
a) wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) określenie sposobów przebudowy lub remontu budynków, o których mowa w lit. a,
c) dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku
przebudowy lub remontu budynków, o których mowa w lit. a.
3. Strategię, o której mowa w ust. 2 pkt 4, minister właściwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje
ministerowi właściwemu do spraw klimatu, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok,
w którym jest obowiązek opracowania krajowego planu działań.
Art. 5.
1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu, przyjmuje, w drodze
uchwały, krajowy plan działań.
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-52. Krajowy plan działań po jego przyjęciu przez Radę Ministrów jest przekazywany Komisji
Europejskiej, do dnia 30 kwietnia danego roku, w którym jest obowiązek opracowania
tego planu, przez ministra właściwego do spraw klimatu.]
Art. 7.
1. Jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcie lub
przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej na
podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.
2. Umowa o poprawę efektywności energetycznej określa w szczególności:
1) możliwe do uzyskania oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub
przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej z
zastosowaniem środka poprawy efektywności energetycznej;
2) sposób ustalania wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od oszczędności
energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1.
<3. Zobowiązania wynikające z umowy o poprawę efektywności energetycznej nie
wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów
publicznych, w przypadku gdy dostawca usług związanych ze zużyciem energii
ponosi większość ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu
średniorocznych oszczędności energii z uwzględnieniem wpływu na wymienione
ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez dostawcę usług
związanych ze zużyciem energii oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania
umowy.
4. Przez dostawcę usług związanych ze zużyciem energii, o którym mowa w ust. 3,
rozumie się podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonuje usługi polegające na realizacji
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw klimatu oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres ryzyk, o których mowa w
ust. 3, oraz szczegółowe czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając na względzie
zapewnienie przejrzystości tego rodzaju ryzyk.
6. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do umów o poprawę efektywności
energetycznej, finansowanych w całości lub w części przez dostawcę usług
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-6związanych ze zużyciem energii, w tym trybu wyboru tego dostawcy, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 711 i 2275 oraz z 2021 r. poz. …), z wyłączeniem przepisów art. 3a,
art. 3b ust. 2, art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 17–18a tej ustawy.>

<Art. 7a.
1. Minister właściwy do spraw klimatu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wytyczne dotyczące zawierania
umów o poprawę efektywności energetycznej.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw klimatu, do dnia 31 marca każdego roku, informację zawierającą:
1) liczbę zawartych umów o poprawę efektywności energetycznej,
2) średnioroczną oszczędność energii finalnej możliwą do uzyskania w wyniku
realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i okres
uzyskiwania tych oszczędności
− za poprzedni rok kalendarzowy.>
Art. 8.
1. Organy władzy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), których obszar działania obejmuje terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "organami władzy publicznej":
1) nabywają efektywne energetycznie produkty lub
2) zlecają usługi, których wykonanie związane jest ze zużyciem energii,
3) nabywają lub wynajmują efektywne energetycznie budynki lub ich części, które
spełniają co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i
izolacyjności cieplnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i
2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282)], lub
4) w użytkowanych budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych
przebudowie zapewniają wypełnienie zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r.
poz. 213 i 471), lub
5) realizują inne środki poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki
energetycznej budynków.
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-72. Przepisów ust. 1 pkt 3-5 nie stosuje się do budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378);
2) wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa, z wyjątkiem:
a) kwater w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2017),
b) budynków przeznaczonych na cele biurowe i użytkowanych przez jednostki
organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowane.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w
rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli
kwota wartości zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej
ustawy.
4. Nabywane przez organy władzy publicznej produkty lub usługi, o których mowa w ust. 1,
muszą spełniać:
1)

kryterium zaliczania do najwyższej klasy efektywności energetycznej, jaka jest
możliwa do osiągnięcia - w przypadku produktów związanych z energią, określonych
w aktach delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o
etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2020 r. poz.
378),

2) wymagania w zakresie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej
określonych w aktach delegowanych, o których mowa w pkt 1 - w przypadku gdy
produkt nie jest objęty wymaganiami określonymi w pkt 1 i wchodzi w zakres
rozporządzeń Komisji UE w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
(Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 10, z późn. zm.),
3) wymogi efektywności energetycznej co najmniej odpowiadające wymaganiom
wymienionym w umowie między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią
Europejską

w

sprawie

koordynacji

programów

znakowania

efektywności

energetycznej urządzeń biurowych (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2013, str. 7) - w
przypadku urządzeń biurowych wymienionych w tej umowie,
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-84) kryterium posiadania najwyższej klasy efektywności paliwowej określonej w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem
efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz. Urz. UE L 342 z
22.12.2009, str. 46, z późn. zm.) - w przypadku opon
- jeżeli zostanie zachowana zgodność z kryteriami opłacalności i technicznej przydatności
oraz będzie to ekonomicznie uzasadnione.
5. Obowiązek spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie zabrania nabywania
przez organy władzy publicznej opon o najwyższej klasie przyczepności na mokrej
nawierzchni lub zewnętrznego hałasu toczenia, jeżeli jest to uzasadnione względami
bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.
6. Udzielając zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi, organy władzy
publicznej zobowiązują wykonawcę tej usługi do stosowania produktów spełniających
wymagania określone w ust. 4, jeżeli na potrzeby wykonania tej usługi nabyte zostały
nowe produkty.
7. W wyniku podjętych działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, oszczędność energii
pierwotnej do dnia 31 grudnia 2020 r. powinna wynosić nie mniej niż 2730 ton oleju
ekwiwalentnego.
8. Organy władzy publicznej, do dnia 31 stycznia każdego roku, przekazują ministrowi
właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa sprawozdania z podjętych działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, w
roku poprzednim, dotyczących budynków należących do Skarbu Państwa i użytkowanych
przez te organy.
[9. Minister

właściwy

do

spraw

budownictwa,

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje ministerowi właściwemu do spraw
klimatu, do dnia 31 marca każdego roku, informacje wynikające ze sprawozdań, o których
mowa w ust. 8, o uzyskanych przez organy władzy publicznej oszczędnościach energii
pierwotnej w budynkach użytkowanych przez te organy i należących do Skarbu Państwa.
10. Minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o
których mowa w ust. 9, oraz sprawozdanie z postępu w dążeniu do osiągnięcia krajowego
celu w zakresie efektywności energetycznej wymienionego w art. 4 ust. 2 pkt 2, do dnia 30
kwietnia każdego roku.]

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

-9Art. 10.
1. Podmioty, o których mowa w ust. 2, zwane dalej "podmiotami zobowiązanymi", są
obowiązane:
1) zrealizować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności
energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności
energii finalnej w wysokości określonej w art. 14 ust. 1, potwierdzone audytem
efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 25, lub
2) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności
energetycznej, o którym mowa [w art. 20 ust. 1] <w art. 20 ust. 1, lub>
<3) zrealizować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności
energetycznej, o których mowa w art. 15a ust. 1>
- z zastrzeżeniem art. 11.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizują:
1) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym i
sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym
przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
będący członkiem giełdy w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) 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;
3) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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 2, 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 2021 r. poz.
328);
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- 10 4) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprowadzający gaz ziemny w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w odniesieniu do ilości tego gazu
zużytego na własny użytek;
5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji
realizowanych na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, na zlecenie
odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
[.] <;>
<6) podmiot paliwowy wprowadzający do obrotu paliwa ciekłe.>
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego
sprzedającego ciepło odbiorcom końcowym, jeżeli łączna wielkość zamówionej mocy
cieplnej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW w danym roku kalendarzowym.
<4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotów paliwowych, które
wytwarzają paliwa ciekłe wyłącznie przez mieszanie komponentów z paliwami
ciekłymi w ilości stanowiącej nie więcej niż 0,2% objętości wytworzonego w ten
sposób paliwa ciekłego, w zakresie dotyczącym dodawania tych komponentów>
Art. 11.
1. Obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie:
1) 30% tego obowiązku za 2016 r.,
2) 20% tego obowiązku za 2017 r.,
3) 10% tego obowiązku za 2018 r.
- podmiot zobowiązany może zrealizować, uiszczając opłatę zastępczą.
<1a. Obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie:
1) 20% tego obowiązku za 2021 r. i 2022 r.,
2) 10 % tego obowiązku za 2023 r., 2024 r. i 2025 r.
– podmiot, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 6, może zrealizować, uiszczając opłatę
zastępczą.>
2. Podmiot zobowiązany może również zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust.
1, za 2016 r., 2017 r. i 2018 r., uiszczając opłatę zastępczą w zakresie wyższym niż
wskazany w ust. 1, jeżeli wykaże, że w roku kalendarzowym, którego dotyczy ten
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- 11 obowiązek, składał zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze świadectw
efektywności energetycznej w transakcjach sesyjnych, lecz z powodu niewystarczającej
liczby ofert sprzedaży tych praw lub gdy oferowana cena tych praw była wyższa niż
jednostkowa opłata zastępcza, o której mowa w art. 12 ust. 2 i 3, nie nabył praw na
sześciu sesjach w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, o którym
mowa w art. 10 ust. 1.
[3. Podmiot zobowiązany może również zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust.
1, za 2019 r. i za każdy kolejny rok, uiszczając opłatę zastępczą, jeżeli w transakcjach
sesyjnych w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w
art. 10 ust. 1, nie nabył praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności
energetycznej z uwagi na fakt, że cena praw majątkowych wynikających z tych świadectw
była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 2 i
3, lub z uwagi na niewystarczającą liczbę ofert sprzedaży tych praw.]
<3. Podmiot zobowiązany może również zrealizować obowiązek, o którym mowa w art.
10 ust. 1, za każdy rok, w tym w zakresie wyższym niż określony w ust. 1a, uiszczając
opłatę zastępczą, jeżeli w transakcjach sesyjnych w ciągu roku kalendarzowego,
którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, nie nabył praw
majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej z uwagi na
fakt, że cena praw majątkowych wynikających z tych świadectw była wyższa niż
wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 2 i 3, lub z
uwagi na niewystarczającą liczbę ofert sprzedaży tych praw.>
Art. 12.
1. Opłatę zastępczą oblicza się jako iloczyn jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w
ust. 2 i 3, i oszczędności energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego,
wynikającej z wysokości obowiązku, o której mowa w art. 14 ust. 1, realizowanego w
danym roku opłatą zastępczą.
2. Jednostkowa opłata zastępcza wynosi:
1) 1000 zł za 2016 r.,
2) 1500 zł za 2017 r.
- za tonę oleju ekwiwalentnego.
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się o 5% w stosunku do wysokości jednostkowej opłaty zastępczej obowiązującej za rok
poprzedni.
4. Opłatę zastępczą uiszcza się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku,
którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1. Wpływy z opłaty zastępczej
stanowią przychód tego Funduszu.
5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza środki w
wysokości stanowiącej równowartość wpływów z opłaty zastępczej na realizację
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych.
[6. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie o wysokości środków
przeznaczonych

na

realizację

przedsięwzięć

służących

poprawie

efektywności

energetycznej u odbiorców końcowych oraz uzyskanej oszczędności energii finalnej w
wyniku realizacji takich przedsięwzięć, w podziale na rodzaje przedsięwzięć wymienione
w art. 19 ust. 1, do dnia 31 lipca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.]
<6. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, uwzględniające
rodzaje takich przedsięwzięć wymienione w art. 19 ust. 1, do dnia 31 lipca każdego
roku za poprzedni rok kalendarzowy.>
<7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, obejmuje informacje o:
1) sumarycznej wysokości środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej będących równowartością wpływów z opłaty zastępczej,
przeznaczonych w danym roku na realizację przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej oraz o wysokości oszczędności energii finalnej
uzyskanej w tym roku w wyniku realizacji z tych środków takich przedsięwzięć,
w podziale na rodzaje przedsięwzięć wymienione w art. 19 ust. 1;
2) wysokości środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej będących równowartością wpływów z opłaty zastępczej, przeznaczonych
w danym roku na realizację poszczególnych przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej oraz o oszczędnościach energii finalnej planowanych
oraz uzyskanych w tym roku, odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 13 służących

poprawie

efektywności

energetycznej,

realizowanych

oraz

zrealizowanych z tych środków, z uwzględnieniem rodzajów przedsięwzięć
wymienionych w art. 19 ust. 1.>
Art. 14.
[1. Podmioty zobowiązane są obowiązane uzyskać w każdym roku oszczędność energii
finalnej w wysokości 1,5%:
1) ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju
ekwiwalentnego, sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do
sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszonej o ilość energii
zaoszczędzonej przez odbiorców końcowych, o których mowa w art. 15 ust. 1,
określonej w oświadczeniu wskazanym w tym przepisie;
2) ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju
ekwiwalentnego, zakupionych w danym roku:
a) 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
art. 10 ust. 2 pkt 2,
b) poza giełdą towarową lub rynkiem organizowanym przez podmiot prowadzący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany 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, w transakcjach zawieranych we własnym
imieniu przez odbiorców końcowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3,
c) przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji
realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) ilości gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, sprowadzonego w
danym

roku

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

w

ramach

nabycia

wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym i
zużytego na własny użytek, inny niż cele nieenergetyczne.]
<1. Podmioty zobowiązane są obowiązane uzyskać w każdym roku oszczędności energii
finalnej:
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w tonach oleju ekwiwalentnego, sprzedanych w danym roku odbiorcom
końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pomniejszonej o ilość energii zaoszczędzonej przez odbiorców końcowych, o
których mowa w art. 15 ust. 1, określonej w oświadczeniu wskazanym w tym
przepisie;
2) w wysokości 1,5% ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego, wyrażonej w
tonach oleju ekwiwalentnego, zakupionych w danym roku:
a) 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 art. 10 ust. 2 pkt 2,
b) poza giełdą towarową lub rynkiem organizowanym przez podmiot
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany 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, w
transakcjach zawieranych we własnym imieniu przez odbiorców końcowych,
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3,
c) przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu ustawy z
dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do
transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do
sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) w wysokości

1,5%

ilości

gazu

ziemnego,

wyrażonej w

tonach

oleju

ekwiwalentnego, sprowadzonego w danym roku na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym i zużytego na własny użytek;
4) w wysokości:
a) 0,2% w 2021 r.,
b) 0,2% w 2022 r.,
c) 0,4% w 2023 r.,
d) 0,4% w 2024 r.,
e) 0,5% w 2025 r.,
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g) 0,7% w 2027 r.,
h) 0,8% w 2028 r.,
i) 0,9% w 2029 r.,
j) 1% w 2030 r. i w każdym kolejnym roku
−

ilości

paliw

ciekłych,

wyrażonej

w

tonach

oleju

ekwiwalentnego,

wprowadzanych do obrotu w danym roku przez podmiot, o którym mowa w
art. 10 ust. 2 pkt 6, z wyłączeniem biokomponentów, o których mowa w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych.>
2. Ilość gazu ziemnego sprzedanego w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do
sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
pomniejsza się o ilość gazu ziemnego sprzedanego w danym roku:
1) przedsiębiorstwom energetycznym w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania
energii elektrycznej lub ciepła<lub paliw ciekłych,>, z wyjątkiem gazu ziemnego
sprzedanego w danym roku przedsiębiorstwom energetycznym, o których mowa w art.
10 ust. 3;
[2) w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne.]
3. Oszczędność energii finalnej uzyskana średnio w ciągu roku w wyniku realizacji
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności
energetycznej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, jest uwzględniana w
poszczególnych latach realizacji obowiązku do wysokości, która nie przekracza sumy
obowiązku za poszczególne lata zrealizowanego przy wykorzystaniu tego przedsięwzięcia
lub tych przedsięwzięć.
<Art. 14a.
1. Podmiot zobowiązany, który wprowadza do obrotu paliwa ciekłe wytworzone w
procesie polegającym na mieszaniu komponentów z paliwami ciekłymi lub mieszaniu
paliw ciekłych, w odniesieniu do których poprzedni podmiot paliwowy jest
obowiązany zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4, za
podstawę obliczeń swojego obowiązku przyjmuje różnicę między całkowitą ilością
paliw ciekłych wprowadzaną do obrotu i ilością paliw ciekłych, od której obowiązek
ciąży

na

poprzednim

podmiocie

paliwowym,

wyrażoną

ekwiwalentnego.
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- 16 2. Podmiot, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, w terminie miesiąca od zakończenia
miesiąca, w którym dokonał rozporządzenia paliwem ciekłym, jest obowiązany
przekazać podmiotowi paliwowemu nabywającemu od niego te paliwa ciekłe
informację zawierającą:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP);
2) wskazanie rodzaju i ilości paliw ciekłych wyrażonej w tonach oleju
ekwiwalentnego, w zakresie których podmiot paliwowy jest obowiązany
zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4.
3. Do informacji, o której mowa w ust. 2, dołącza się podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, 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 zrealizowano obowiązek uzyskania oszczędności energii
finalnej wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.”; klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.>
<Art. 15a.
1. Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 2 i art. 15 ust. 1, lub podmioty przez nie
upoważnione, mogą realizować programy bezzwrotnych dofinansowań, w celu
współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
polegających na:
1) wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub
przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia lub instalacje służące do
celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej charakteryzujące
się wyższą klasą efektywności energetycznej, o której mowa w aktach
delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o
etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2020 r.
poz. 378), z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania
energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z
28.07.2017, str. 1),
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 17 2) przyłączeniu do sieci ciepłowniczej
– zwane dalej „programami dofinansowań”, na podstawie umów zawieranych z
odbiorcami końcowymi.
2. Suma oszczędności energii finalnej zaoszczędzonej w ciągu roku kalendarzowego
przez

wszystkich

odbiorców

końcowych

w

wyniku

realizacji

programu

dofinansowań stanowi ilość energii finalnej zaoszczędzonej przez tych odbiorców w
wyniku zrealizowania przedsięwzięć współfinansowanych w ramach programu
dofinansowań.
3. Ilość energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, zaoszczędzonej w
ciągu roku kalendarzowego przez odbiorców końcowych w wyniku realizacji
programu dofinansowań oblicza się z uwzględnieniem wartości referencyjnych
oszczędności energii finalnej dla każdego przedsięwzięcia służącego poprawie
efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1.
4. Przez wartość referencyjną oszczędności energii finalnej, o której mowa w ust. 3,
rozumie się przeciętną ilość średniorocznych oszczędności energii finalnej, wyrażoną
w tonach oleju ekwiwalentnego na rok, uzyskaną w wyniku realizacji danego
rodzaju przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, o którym
mowa w ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:
1) wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 1, polegających na
wymianie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu art. 3 pkt
2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane standardowych
indywidualnych źródeł ciepła, których wartości średniej rocznej sprawności
zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz.
213 i 471),
2) sposób obliczania wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w
ust. 1, polegających na wymianie źródeł ciepła innych niż wymienione w pkt 1,
lub wymianie instalacji, w tym dane i metody wykorzystywane do obliczania tych
wartości referencyjnych
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- 18 – biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej w zakresie efektywności
energetycznej oraz zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji oszczędności
energii.
6.

Dopuszczalna

wysokość

dofinansowania

przedsięwzięć

służących

poprawie

efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 1, realizowanych przez podmiot
zobowiązany w ramach programu dofinansowań wynosi nie więcej niż iloczyn
łącznej ilości energii finalnej zaoszczędzonej w ramach programu dofinansowań,
wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, i jednostkowej opłaty zastępczej w
danym roku kalendarzowym.
7. Podmiot zobowiązany, który zamierza w danym roku kalendarzowym zrealizować
program

dofinansowań,

jest

obowiązany

sporządzić

regulamin

programu

dofinansowań i przekazać jego kopię do Prezesa URE najpóźniej do 15 grudnia roku
poprzedzającego rok, w którym będzie realizowany program dofinansowań.
8. Regulamin, o którym mowa w ust. 7, zawiera co najmniej:
1) postanowienia określające grupę odbiorców końcowych;
2) rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
3) warunki i sposób skorzystania z dofinansowań;
4) ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych
korzystających z programu dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej;
5) okres obowiązywania programu dofinansowania i warunki jego zakończenia;
6) wzór umowy z odbiorcą końcowym.
9. Podmiot zobowiązany przechowuje dla celów kontrolnych umowy zawarte z
odbiorcami końcowymi w ramach realizacji programów dofinansowań przez okres
co najmniej 5 lat od dnia upływu terminu rozliczenia wykonania obowiązku, o
którym mowa w art. 10 ust. 1, określonego w art. 16 ust. 1.
10. Koszty realizacji programów dofinansowań poniesione przez podmioty zobowiązane,
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1, do wysokości określonej zgodnie z ust. 6,
stanowią koszty uzasadnione w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne, poniesione w związku z realizacją obowiązku, o
którym mowa w art. 10 ust. 1, do wymaganego w danym roku poziomu oszczędności
energii finalnej określonego w art. 14 i wyłącznie w tej wysokości są uwzględniane w
kosztach uzasadnionych działalności tych podmiotów na podstawie art. 45 ust. 1e
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Koszty poniesione w
zakresie wyższym niż te, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie stanową w danym
roku kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy – Prawo
energetyczne. Koszty te mogą być uwzględniane w kolejnych latach, aż do
wyczerpania całości uzyskanej oszczędności energii finalnej.>
Art. 16.
[1. Podmiot zobowiązany może rozliczyć wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust.
1, w zakresie nierealizowanym opłatą zastępczą, do dnia 30 czerwca trzeciego roku
następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, chyba że złożył do Prezesa URE
wniosek o łączne rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, za
dwa lub trzy lata.]
<1. Podmiot zobowiązany może rozliczyć wykonanie obowiązku, o którym mowa w art.
10 ust. 1, w zakresie nierealizowanym opłatą zastępczą, do dnia 30 czerwca trzeciego
roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.>
[2. W przypadku łącznego rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1,
w zakresie nierealizowanym opłatą zastępczą, dokonuje się go do dnia 30 czerwca roku
następującego po ostatnim roku z dwuletniego lub trzyletniego okresu realizacji tego
obowiązku.]
[3. Do rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, nie zalicza się
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności
energetycznej, dla których zostały wydane świadectwa efektywności energetycznej, o
których mowa w art. 20 ust. 1.]
<3. Do rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, nie
zalicza się:
1) przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie
efektywności energetycznej, dla których zostały wydane świadectwa efektywności
energetycznej, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub
2) przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w ramach programu dofinansowań.>
4. Rozliczając wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, podmiot
zobowiązany przedkłada Prezesowi URE audyt efektywności energetycznej, o którym
mowa w art. 23, oraz oświadczenie następującej treści:
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- 20 "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że zrealizowane
zostało przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie
efektywności energetycznej i uzyskana została oszczędność energii finalnej, wyrażona w
tonach oleju ekwiwalentnego, potwierdzona w audycie efektywności energetycznej w
rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 468)."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
5. Podmiot zobowiązany w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 3, rozliczając
wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przedkłada Prezesowi URE
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 składałem
zlecenia

kupna

praw

majątkowych

wynikających

ze

świadectw

efektywności

energetycznej w transakcjach sesyjnych, lecz z powodu niewystarczającej liczby ofert
sprzedaży tych praw/oferowanej ceny tych praw wyższej niż wysokość jednostkowej
opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 2 albo 3, nie nabyłem tych praw w roku
kalendarzowym, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468)."; klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
<6. Rozliczając wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, podmiot
zobowiązany, o którym mowa w art. 10 ust. 2, przedkłada Prezesowi URE listę
zawartych umów z odbiorcami końcowymi, o których mowa w art. 15a ust. 1,
zawierającą ich imiona, nazwiska lub nazwy, adresy zamieszkania lub siedziby, daty
zakończenia realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz ilość zaoszczędzonej
energii finalnej uzyskanej w wyniku ich realizacji.
7. Do listy, o której mowa w ust. 6, dołącza się podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania podmiotu, o którym mowa w art. 10 ust. 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 zrealizowany został program bezzwrotnych dofinansowań w
celu

współfinansowania

przedsięwzięć

służących
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- 21 energetycznej, których beneficjentami są odbiorcy końcowi. Ilość energii finalnej
zaoszczędzonej

przez

odbiorców

końcowych

w

ramach

tego

programu

dofinansowań, obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15a ust. 5
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wynosi … ton oleju
ekwiwalentnego.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.>
Art. 17.
1. Podmiot zobowiązany oraz odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 15 ust. 1,
przedstawiają Prezesowi URE, na jego żądanie, dokumenty lub informacje niezbędne do
oceny wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, oraz ogłoszenia informacji,
o której mowa w ust. 2, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i
innych informacji prawnie chronionych.
2. Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki,
zwanym dalej "BIP URE", informacje o osiągniętej oszczędności energii finalnej
wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przez podmioty
zobowiązane, łącznie lub oddzielnie dla każdego z tych podmiotów, do dnia 31 grudnia
danego roku następującego po roku wykonania obowiązku określonego w art. 10 ust. 1.
<2. Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej „BIP URE”, informacje o:
1) uzyskanej oszczędności energii finalnej:
a) wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przez
podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1–4 i 6,
b) osiągniętej przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1,
2) łącznej wielkości oszczędności energii finalnej uzyskanej przez podmioty, o
których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1–4 i 6
– do dnia 31 grudnia danego roku następującego po roku wykonania obowiązku
określonego w art. 10 ust. 1.>
Art. 18.
<1.> Oszczędność energii finalnej uzyskana w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa
w art. 10 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r. powinna wynosić nie mniej niż 2645 tys. ton
oleju ekwiwalentnego.
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- 22 <2. Oszczędność energii finalnej uzyskana w wyniku realizacji obowiązku, o którym
mowa w art. 10 ust. 1, oraz za pomocą środków alternatywnych, o których mowa w
ust. 3, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. wynosi nie mniej niż
5580 tys. ton oleju ekwiwalentnego.
3. Przez środki alternatywne rozumie się programy i instrumenty finansowe dotyczące
przedsięwzięć

służących

poprawie

efektywności

energetycznej

u

odbiorcy

końcowego, na których realizację uzyskano środki pochodzące:
1) z budżetu państwa;
2) z budżetu Unii Europejskiej oraz pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
3) ze źródeł zagranicznych innych niż wymienione w pkt 2;
4) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
5) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z
wyłączeniem środków będących równowartością wpływów z opłaty zastępczej, o
której mowa w art. 11;
6) z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
4. Minister właściwy do spraw klimatu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz programów i
instrumentów

finansowych

dotyczących

przedsięwzięć

służących

poprawie

efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.
5. Instytucje:
1) zawierające z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie, w rozumieniu art. 2
pkt 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z
2020 r. poz. 818), projektów realizowanych w ramach programów i instrumentów
finansowych, o których mowa w ust. 4, lub podejmujące decyzje o
dofinansowaniu, w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej ustawy, takich projektów,
2) inne niż wskazane w pkt 1, zawierające z wnioskodawcami umowy o
dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u
odbiorcy końcowego, realizowanych w ramach programów i instrumentów
finansowych, o których mowa w ust. 4, lub przyznające dofinansowanie takich
przedsięwzięć
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- 23 – wprowadzają do centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, o którym mowa
w art. 35a ust. 1, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ten
rejestr, do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy,
informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach służących poprawie efektywności
energetycznej oraz wysokości uzyskanej w wyniku ich realizacji oszczędności
energii finalnej, zgodnie z zakresem określonym w art. 35a ust. 3 oraz przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 35a ust. 4.
6. Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,
zwany dalej „Dyrektorem IOŚ-PIB”, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
klimatu dane dotyczące uzyskanych oszczędności energii finalnej w danym roku
kalendarzowym, o których mowa w art. 35a ust. 3 pkt 1, do dnia 31 marca każdego
roku.>
Art. 19.
1. Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:
1) izolacja instalacji przemysłowych;
2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
3) modernizacja lub wymiana:
a) oświetlenia,
[b) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w
procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,]
<b) urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych,>
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6
i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
[d) modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;]
<d) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,>
<e) pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;>
4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
5) ograniczenie strat:
a) związanych z poborem energii biernej,
[b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub
gazu ziemnego,]
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gazu ziemnego lub paliw ciekłych,>
c) na transformacji,
d) w sieciach ciepłowniczych,
e) związanych

z

systemami

zasilania

urządzeń

telekomunikacyjnych

lub

informatycznych [;] <,>
<f) związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;>
6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w
instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej
kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
<1a. Przepisu ust. 1 pkt 3 lit. b nie stosuje się do procesów energetycznych
prowadzonych

w

instalacjach

spalania

paliw

objętych

systemem

handlu

uprawnieniami do emisji, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia
12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 332), z wyjątkiem urządzeń potrzeb własnych rozumianych
jako urządzenia lub instalacje pomocnicze służące procesowi wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła.>
2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej.
Art. 20.
1. Potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności
energetycznej, o których mowa w art. 19 ust. 1, jest świadectwo efektywności
energetycznej.
2. Świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia lub
przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej:
1) jeżeli na ich realizację przyznano:
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wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków,
b) pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje
przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie
lub te przedsięwzięcia, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających z
tych świadectw stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz
ilości energii finalnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b;
2) jeżeli w wyniku ich realizacji uzyskuje się oszczędność energii w ilości mniejszej niż
10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku;
3) określonych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1;
[4) zrealizowanych w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt
1.]
<4) zrealizowanych w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1 i 3.>
2a. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w
ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o
centralnej ewidencji emisyjności budynków.
3. Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu:
1) u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego
rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej, albo
<1) planującego rozpoczęcie prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia lub
przedsięwzięć

tego

samego

rodzaju

służących

poprawie

efektywności

energetycznej albo>
2) upoważnionego przez podmiot, o którym mowa w pkt 1.
4. Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej zawiera:
1) imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, adres zamieszkania albo nazwę,
adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1 albo 2;
2) określenie:
a) przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie
efektywności energetycznej oraz miejsca ich lokalizacji,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub
przedsięwzięć

tego

samego

rodzaju

służących

poprawie

efektywności

energetycznej;
3) wskazanie

okresu

uzyskiwania

oszczędności

energii

finalnej

dla

danego

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie
efektywności energetycznej, wyrażonego w latach kalendarzowych;
[4) oznaczenie terminu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju
służących poprawie efektywności energetycznej.]
<4) oznaczenie terminu rozpoczęcia oraz terminu zakończenia prac zmierzających do
realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących
poprawie efektywności energetycznej;>
<5) wskazanie, czy został złożony inny wniosek o wydanie świadectwa efektywności
energetycznej w odniesieniu do przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego
rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej przez podmiot, u którego
będą

realizowane

te

przedsięwzięcia,

lub

przez

podmiot

przez

niego

upoważniony.>
5. Do wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej należy dołączyć:
1) audyt efektywności energetycznej, z wyłączeniem audytu, o którym mowa w art. 25
ust. 3;
2) [oświadczenie

następującej

treści]

<oświadczenie

podpisane

przez

osobę

uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 3,
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 i informacje zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468), są zgodne z
prawdą;
2) nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o efektywności energetycznej."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6. W przypadku gdy wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej nie zawiera
danych lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub 5, Prezes URE niezwłocznie
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wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania.
7. Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej może być złożony za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
<8. W przypadku gdy audyt efektywności energetycznej nie został sporządzony przez
osobę, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 5, Prezes URE niezwłocznie
wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku przez dołączenie prawidłowo
sporządzonego audytu efektywności energetycznej w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.>

Art. 22.
1. Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej, w terminie 45 dni od dnia
złożenia wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Do wydawania
świadectw efektywności energetycznej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,
695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187) o wydawaniu zaświadczeń.
2. Prezes URE zamieszcza w BIP URE informacje o wydanych świadectwach efektywności
energetycznej wraz z kartą audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 25
ust. 1 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia ich wydania.
<3. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, do dnia 31 marca
każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdania z realizacji
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, oddzielnie dla
każdego rodzaju przedsięwzięć wymienionych w art. 19 ust. 1, które zawierają
informacje o:
1) liczbie wydanych świadectw efektywności energetycznej;
2) wartości umorzonych świadectw efektywności energetycznej;
3) wysokości oszczędności energii finalnej uzyskanej z przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej dla wydanych oraz umorzonych świadectw
efektywności energetycznej, o których mowa w pkt 1 i 2.>

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

- 28 <Art. 23a.
W przypadku uzyskania oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia
lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej
w wysokości innej niż określona w wydanym świadectwie efektywności energetycznej
podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 1, składa wniosek o zmianę wartości świadectwa
efektywności energetycznej dotyczącą ilości energii finalnej określonej w wydanym
świadectwie efektywności energetycznej, zgodnie z dołączonym do tego wniosku
audytem efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1.>
Art. 24.
[1. Podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o zakończeniu
realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie
efektywności energetycznej, w terminie 45 dni od dnia zakończenia ich realizacji. Do
zawiadomienia należy dołączyć:
1) audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1, jeżeli jest
wymagany;
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 zakończono
przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności
energetycznej i uzyskano oszczędność energii finalnej w ilości określonej w świadectwie
efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej.";
klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.]
<1. Podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o zakończeniu
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie
efektywności energetycznej. Do zawiadomienia należy dołączyć:
1) audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1, jeżeli jest
wymagany;
2) oświadczenie

podpisane

przez

osobę

uprawnioną

do

reprezentowania

wnioskodawcy, o którym mowa w art. 20 ust. 3, 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
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poprawie efektywności energetycznej i uzyskano oszczędność energii finalnej w
ilości określonej w świadectwie efektywności energetycznej w rozumieniu
przepisów o efektywności energetycznej.”; klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
3) dokument potwierdzający:
a) rozpoczęcie

prac

zmierzających

do

realizacji

przedsięwzięcia

lub

przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności
energetycznej, w szczególności umowę z wykonawcą robót lub dokument
potwierdzający zamówienie urządzeń,
b) zakończenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących
poprawie efektywności energetycznej.>
2. Prezes URE informuje podmiot, o którym mowa w art. 30 ust. 3, o świadectwie
efektywności energetycznej wydanym dla podmiotu wskazanego w tym świadectwie,
który zakończył realizację przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju
służących poprawie efektywności energetycznej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
<3. Prezes URE odmawia, w drodze decyzji, przekazania informacji, o której mowa w
ust. 2, jeżeli:
1) rozpoczęcie prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie
efektywności energetycznej nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o wydanie
świadectwa efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 3, lub
2) podmiot nie złożył wniosku o zmianę świadectwa efektywności energetycznej w
przypadku określonym w art. 23a.>
Art. 25.
1. Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w art. 15 ust. 3,
w art. 20 ust. 5 pkt 1 oraz w art. 23 ust. 1, zawiera w szczególności:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu:
a) u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego
rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej albo
b) który zakończył przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące
poprawie efektywności energetycznej;
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w przepisach wydanych na podstawie art. 29;
3) oznaczenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących
poprawie efektywności energetycznej oraz miejsca ich lokalizacji;
4) ocenę stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
5) analizę:
a) zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację oraz
b) planowanych

do

uzyskania

oszczędności

energii

z

niezakończonego

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie
efektywności energetycznej albo
c) efektów uzyskanych z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego
samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, w tym w
szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii.
2. Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 5 pkt 1, powinien
zawierać także opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia lub
przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej wraz
z oceną opłacalności ekonomicznej tego przedsięwzięcia lub tych przedsięwzięć i
możliwej do uzyskania oszczędności energii.
3. Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła zawiera ocenę efektywności
energetycznej

sieci

ciepłowniczej

oraz

innego

indywidualnego

źródła

ciepła

wytwarzającego i dostarczającego ciepło do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który
sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną. Do audytu tego
nie stosuje się ust. 1 pkt 4 i 5.
4. Audyty efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ust. 5 pkt 1 oraz w art. 23
ust. 1, nie mogą być sporządzane przez tę samą osobę dla tego samego przedsięwzięcia
lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.
<5. Audyt efektywności energetycznej może sporządzić wyłącznie osoba, która:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi,
eksploatacji lub montażu danego rodzaju urządzeń technicznych lub instalacji,
lub w zakresie obsługi lub eksploatacji danego rodzaju obiektów, objętych
audytem efektywności energetycznej, lub
2) ukończyła:
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inżyniera albo tytułu równorzędnego potwierdzającego wykształcenie wyższe
na tym samym poziomie lub
b) studia podyplomowe
− których program uwzględnia zagadnienia związane z energetyką,
elektrotechniką, efektywnością energetyczną, wykonywaniem audytów
energetycznych

budynków,

budownictwem

energooszczędnym

lub

odnawialnymi źródłami energii.>
Art. 26.
1. Prezes URE dokonuje wyrywkowej weryfikacji:
1) audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust.
3, art. 20 ust. 5 pkt 1 lub art. 23 ust. 1;
[2) zgodności oszczędności energii finalnej osiągniętej z przedsięwzięcia lub
przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej,
których realizację zakończono, z ilością energii finalnej określonej we wniosku o
wydanie świadectwa efektywności energetycznej.]
2. Prezes URE może zlecić dokonanie wyrywkowej weryfikacji, o której mowa w ust. 1,
podmiotowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. O negatywnej weryfikacji oszczędności energii finalnej Prezes URE zawiadamia
niezwłocznie podmiot, który realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,
oraz podmiot, o którym mowa w art. 15 ust. 5, art. 20 ust. 3 lub art. 25 ust. 1 pkt 1.

[Art. 27.
Podmiot, który zawiadamiając Prezesa URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia lub
przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, udzielił
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o zakończeniu ich realizacji, a także
w przypadku negatywnej weryfikacji oszczędności energii, o której mowa w art. 26 ust. 3, nie
może występować z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej przez 5 lat
od dnia, w którym przedsięwzięcie to lub przedsięwzięcia te powinny być zakończone.]
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1. Podmiot,

któremu

wydano

świadectwo

efektywności

energetycznej

o

wartości

odpowiadającej ilości energii finalnej większej niż ilość energii zaoszczędzonej z
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności
energetycznej, których realizację zakończono, stwierdzonej przez Prezesa URE na
podstawie dokonanej weryfikacji oszczędności energii finalnej, o której mowa w art. 26
ust. 1, jest obowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 3, przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo
efektywności energetycznej o wartości określonej w ust. 2.
2. Wartość świadectwa efektywności energetycznej, które jest obowiązany przedstawić do
umorzenia podmiot, o którym mowa w ust. 1, stanowi różnicę między ilością energii
finalnej wynikającą ze świadectwa efektywności energetycznej przyznanego temu
podmiotowi a ilością energii zaoszczędzonej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w tonach
oleju ekwiwalentnego.
3. Prezes URE niezwłocznie zawiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 1, o obowiązku
przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej o wartości, o której
mowa w ust. 2.
4. Do wykonywania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art.
30 i art. 31.]
<Art. 28.
1. Podmiot, o którym mowa w art. 23 ust. 1, który zawiadamiając Prezesa URE o
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju
służących poprawie efektywności energetycznej, udzielił nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd informacji o zakończeniu ich realizacji lub o uzyskanych
oszczędnościach energii finalnej, a także w przypadku negatywnej weryfikacji
oszczędności energii finalnej:
1) nie może występować z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności
energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 3, przez okres 5 lat od
uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 2;
2) jest obowiązany przedstawić do umorzenia, w terminie wskazanym w decyzji, o
której mowa w ust. 2, świadectwo efektywności energetycznej na wartość
nienależnie uzyskanej oszczędności energii finalnej wyrażonej w tonach oleju
ekwiwalentnego wynikającej z wydanego świadectwa efektywności energetycznej,
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efektywności energetycznej wydanego temu podmiotowi a ilością energii
faktycznie zaoszczędzonej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Prezes URE wydaje decyzję określającą wartość i
termin przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej na
wartość nienależnie uzyskanej oszczędności, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Do wykonywania obowiązku umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 i art. 31.>
<Rozdział 4a
Zasady prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej
Art. 35a.
1. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi centralny
rejestr

oszczędności

energii

finalnej,

zwany

dalej

„rejestrem”,

oraz

jest

administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.
2. W rejestrze są gromadzone dane oraz informacje dotyczące wysokości uzyskanej
oszczędności energii finalnej.
3. Rejestr zawiera:
1) informacje dotyczące:
a) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zrealizowanych
za pomocą środków alternatywnych, o których mowa w art. 18 ust. 3, oraz
ilości uzyskanej w wyniku ich realizacji oszczędności energii finalnej, w tym:
− rodzaju przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
− kwoty dofinansowania przedsięwzięcia,
− formy dofinansowania przedsięwzięcia,
− okresu uzyskiwania oszczędności energii,
− ilości uzyskanych średniorocznych oszczędności energii finalnej, wyrażonej w
tonach oleju ekwiwalentnego na rok,
− sposobu potwierdzenia oszczędności, o których mowa w tiret piątym,
− daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
b) łącznej ilości oszczędności energii finalnej uzyskanej do 2030 r.;
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„wykazem”;
3) dane instytucji, o których mowa w art. 18 ust. 5, w tym:
a) nazwę instytucji oraz adres jej siedziby,
b) adres poczty elektronicznej.
4. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i szóste,
gromadzonych w rejestrze oraz sposób uwierzytelniania osób upoważnionych
wpisanych do wykazu, mając na względzie użyteczność tych informacji,
funkcjonalność rejestru oraz zapewnienie bezpieczeństwa rejestru i ochrony
zgromadzonych w nim informacji.
5. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
Art. 35b.
1. Dane wprowadza się do rejestru za pomocą systemu teleinformatycznego
obsługującego ten rejestr. Wprowadzenie danych jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na ich przetwarzanie.
2. Dane wprowadza się do rejestru przez pobranie danych zgromadzonych w tym
rejestrze, ich weryfikację oraz wpisanie do rejestru nowych danych. System
teleinformatyczny

obsługujący

rejestr

zapewnia

automatyczną

archiwizację

wcześniej wprowadzonych danych do rejestru.
3. Uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do rejestru są:
1) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – jako
administrator danych,
2) minister właściwy do spraw klimatu,
3) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
4) minister właściwy do spraw finansów publicznych,
5) Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
6) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
7) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
8) jednostki samorządu terytorialnego,
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10) Bank Gospodarstwa Krajowego,
11) instytucje, o których mowa w art. 18 ust. 5
− zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”.
4. Podmioty uprawnione, o których mowa w ust. 3 pkt 2–11, wyznaczają osoby
upoważnione do wprowadzania w ich imieniu danych i informacji do rejestru. Dane
osób upoważnionych gromadzi się w wykazie.
5. Dane osób upoważnionych wpisuje się do wykazu na wniosek:
1) dyrektora departamentu – w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3
pkt 2–4;
2) dyrektora – w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 5;
3) prezesa – w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, 7, 9 i 10;
4) sekretarza województwa, sekretarza powiatu albo wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta – w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 8;
5) właściwego organu lub osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji – w
przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 11.
6. Wykaz zawiera:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej;
2) adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej.
7. Wniosek o wpis danych osób upoważnionych do wykazu oraz wniosek o zmianę
danych zawartych w wykazie zawiera dane, o których mowa w ust. 6.
8.

Dyrektor

IOŚ-PIB

przyznaje

osobie

upoważnionej

dostęp

do

systemu

teleinformatycznego obsługującego rejestr. Osobie upoważnionej przez podmiot
uprawniony, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zapewnia się dostęp do informacji
zgromadzonych w tym rejestrze oraz informacji archiwalnych wprowadzonych do
rejestru. Osobom upoważnionym przez podmioty uprawnione, o których mowa w
ust. 3 pkt 3–11, zapewnia się dostęp do informacji zgromadzonych w tym rejestrze
oraz informacji archiwalnych wprowadzonych do rejestru przez osoby upoważnione
przez te podmioty.
9. Zmiana danych, o których mowa w ust. 6, następuje na wniosek podmiotów, o
których mowa w ust. 5, składany za pomocą systemu teleinformatycznego
obsługującego rejestr, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
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elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym wskazanym w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu Ochrony
Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
11. Minister właściwy do spraw klimatu udostępnia wzory wniosków, o których mowa w
ust. 7, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego tego ministra, kierując się
potrzebą zapewniania sprawności procesu wprowadzania danych do rejestru.
12. Dane, o których mowa w ust. 6, przechowuje się do czasu dokonania zmiany, o której
mowa w ust. 9.
13. Informacje, o których mowa w art. 35a ust. 3 pkt 1 i 3, przechowuje się nie dłużej niż
do dnia 31 grudnia 2035 r.
Art. 35c.
Informacje zgromadzone w rejestrze udostępnia się na wniosek za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.>
Art. 32.
1. Prezes URE, na wniosek podmiotu zobowiązanego, któremu przysługują prawa majątkowe
wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, w drodze decyzji, umarza te
świadectwa w całości albo w części.
2. Towarowy dom maklerski lub dom maklerski, wykonując obowiązek, o którym mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców
końcowych, może złożyć wniosek do Prezesa URE o umorzenie świadectw efektywności
energetycznej należących do innego podmiotu, któremu przysługują wynikające z tych
świadectw prawa majątkowe, o ile dołączy pisemną zgodę tego podmiotu na zaliczenie
tych świadectw do wypełnienia obowiązku przez towarowy dom maklerski lub dom
maklerski.
3. Świadectwo efektywności energetycznej umorzone do dnia 30 czerwca danego roku
kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w
art. 10 ust. 1 pkt 2 za poprzedni rok kalendarzowy, [z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 i 2]
<z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1>.
4. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej wygasają z
chwilą umorzenia tego świadectwa.
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energetycznej przedkłada Prezesowi URE dokument, o którym mowa w art. 31 ust. 2.
6. Prezes

URE

przekazuje

informacje

o

umorzonych

świadectwach

efektywności

energetycznej podmiotowi, o którym mowa w art. 30 ust. 3.

Art. 37.
[1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie
szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o
potencjalnych oszczędnościach energii.]
<1.

Audyt

energetyczny

przeprowadzenie
proponowanych

przedsiębiorstwa

szczegółowych
przez

nie

i

jest

procedurą

potwierdzonych

przedsięwzięć

mającą

obliczeń

realizowanych

na

na

celu

dotyczących
terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej służących poprawie efektywności energetycznej oraz
dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w
wyniku ich realizacji.>
2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:
1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i
możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w
przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków,
w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co
najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub
zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów,
tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne
inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.
3. Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego
przedsiębiorstwa, przez 5 lat.
[Art. 38.
1. Przedsiębiorca:
1) o którym mowa w art. 36 ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym
audycie energetycznym przedsiębiorstwa,
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audycie energetycznym przedsiębiorstwa w ramach systemu, o którym mowa w art. 36
ust. 2
- w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia; do zawiadomienia należy dołączyć
informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z
przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
2. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu informacje o:
1) liczbie przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstwa,
2) liczbie przedsiębiorców:
a) którzy przeprowadzili audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
b) o których mowa w art. 36 ust. 2,
3) możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonych
audytów energetycznych przedsiębiorstwa
- z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji
prawnie chronionych, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym
przedsiębiorca, o którym mowa w art. 36 ust. 1, przesłał informację, o której mowa w
ust. 1.]
<Art. 38.
1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 36:
1) ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym
przedsiębiorstwa,
2) ust. 2, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym
przedsiębiorstwa w ramach systemu, o którym mowa w art. 36 ust. 2
– w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia, lecz nie później niż do dnia 31
grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do przeprowadzenia
audytu energetycznego przedsiębiorstwa; do zawiadomienia należy dołączyć
informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z
przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
2. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu informacje o:
1) liczbie przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstwa,
2) liczbie przedsiębiorców:
a) którzy przeprowadzili audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
b) o których mowa w art. 36 ust. 2,
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do

uzyskania

oszczędnościach

energii

wynikających

z

przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstwa
– z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji
prawnie chronionych, do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym
przedsiębiorca, o którym mowa w art. 36 ust. 1, przesłał informację, o której
mowa w ust. 1.>
Art. 39.
1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:
1) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1;
2) nie uiszcza opłaty zastępczej w przypadku, o którym mowa w art. 11;
3) nie przedkłada towarowemu domowi maklerskiemu lub domowi maklerskiemu
deklaracji, o której mowa w art. 13 ust. 1, lub przedkłada ją niezgodną ze stanem
faktycznym;
<3a) nie przedkłada podmiotowi paliwowemu informacji, o której mowa w art. 14a
ust. 2, lub przedkłada ją niezgodną ze stanem faktycznym;>
4) nie przedstawia, w wyznaczonym terminie, dokumentów lub informacji, o których
mowa w art. 17 ust. 1, albo przedstawiając je, udziela nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd informacji;
5) zawiadamiając Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego
samego rodzaju, udziela nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
6) nie dopełnia obowiązku, o którym mowa [w art. 28 ust. 1] <art. 28 ust. 1 pkt 2> ;
7) nie przeprowadza audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE, w drodze decyzji.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1426, z późn. zm.)
Art. 21.
1. Wolne od podatku dochodowego są:
1) (uchylony);
2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
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otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady
ustalania

wynikają

wprost

z

przepisów

odrębnych

ustaw

lub

przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania
lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z
postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień
zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), z
wyjątkiem:
a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu
wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom
pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań

za

szkody

dotyczące

składników

majątku

związanych

z

prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są
opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o
których mowa w art. 30c,
g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody
sądowe;
3a) odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu
za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na
rzecz niepodległego bytu państwa polskiego;
3b) inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub
ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem
odszkodowań lub zadośćuczynień:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie
wyrządzono;
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w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego,
który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli
zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
3d) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i
górniczego;
3e) sumy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o
skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym

prowadzonym

lub

nadzorowanym

przez

prokuratora

i

postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 oraz z
2019 r. poz. 1349);
4) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji
rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a;
5) (uchylony);
5a) kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z
wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokości
wpłat wniesionych do funduszu;
6) (uchylony);
6a) wygrane w:
a) grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych,
loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli
jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł,
b) grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach
bingo pieniężne i grach bingo fantowe
– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o
grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6b) (uchylony);
7) odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe;
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rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na
podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia
pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki
porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie
wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci;
8a) zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników;
8b) jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818);
9) jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków
zawodowych;
9a) zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub
międzyzakładowej

organizacji

związkowej

pracownikom

należącym

do

tej

organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł;
10) wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do
obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór;
10a)

wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej

reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na
igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych;
11) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie
przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania
wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
tych ustaw;
11a) świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter
pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym,
przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie tych ustaw;
11b) wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów
lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków,
artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy
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bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków,
artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych;
12) (uchylony);
12a) (uchylony);
13) ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy
narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność;
14) kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia
służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z
przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc,
w którym nastąpiło przeniesienie;
14a) wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez
pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284,
568, 695 i 1087);
15) świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia:
a)

niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem
okresowej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej,

b) służby zastępczej
- przyznane na podstawie odrębnych przepisów;
16) diety i inne należności za czas:
a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem
- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez
ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13;
17) diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do
wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł;
17a)

kwoty stanowiące zwrot kosztów przysługujący członkom Rady Mediów

Narodowych;
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- 44 18) dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do
wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w
przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
19) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania
pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie
kwoty 500 zł;
20) część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za
granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w
którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej
oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej
w

przepisach

w

sprawie

wysokości

oraz

warunków

ustalania

należności

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z
zastrzeżeniem ust. 15;
20a) (uchylony);
21) (uchylony);
22) (uchylony);
23) (uchylony);
23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za
granicą i uzyskujących dochody z tytułu:
a) stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży
służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości
oraz

warunków

ustalania

należności

przysługujących

pracownikowi

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z
tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było
otrzymywane stypendium,
b) ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa
w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach
akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów;
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- 45 23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów
stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych,
jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość
przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw do

wysokości

miesięcznego

ryczałtu

pieniężnego

albo

do

wysokości

nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu
pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra,
jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest
udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika;
przepis art. 23 ust. 7 stosuje się odpowiednio;
23c)

(15)

dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich używanych do przewozu ładunku lub
pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym
wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy
wykonywanej na:
a) holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej
przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą
morską,
b) pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej
przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą
morską;
24)

świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub
świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44
ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i
art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których
mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;

25) ryczałt energetyczny dla kombatantów;
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- 46 25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517);
25b) ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna wypłacane osobom
uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych (Dz. U. z 2020 r. poz. 684);
25c) świadczenie pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319);
25d) świadczenia pieniężne przyznawane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz.
2529);
26)

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy
związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez
właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
6000 zł;

26a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze
środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w
związku z zaistniałym zdarzeniem losowym;
26b) kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do
tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej;
27) otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na:
a) rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych
funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy
aktywności,
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- 47 b) doraźną lub okresową pomoc pieniężną dla kombatantów oraz pozostałych po nich
członków rodzin ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego;
28) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w
nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie
dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym
odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny;
29) przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o
gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele
uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z
realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce
nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której
mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem
postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę
niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia
nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją
prawa pierwokupu;
29a) przychody uzyskane z tytułu:
a) odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U.
z 2020 r. poz. 764), w tym z tytułu wywłaszczenia nieruchomości; nie dotyczy to
przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym,
nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania
wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego
odszkodowania,
b) odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części na podstawie przepisów ustawy z
dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu,
c) odstąpienia od obowiązku wniesienia dopłaty, o którym mowa w art. 13h ust. 4
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
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działania żywiołu;
29b)

odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu

osobowego, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po
nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie
we własnym zakresie środka trwałego zaliczonego zgodnie z Klasyfikacją Środków
Trwałych (KŚT) wydaną na podstawie odrębnych przepisów, zwaną dalej
"Klasyfikacją", do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta
szkoda, przy czym przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 stosuje się odpowiednio;
30) przychody uzyskane z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz
nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w
zamian za mienie pozostawione za granicą;
30a) przychody uzyskane z tytułu:
a) realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o
realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), przez
osoby uprawnione na podstawie tej ustawy,
b) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w
związku z realizacją prawa do rekompensaty, o której mowa w lit. a, do wysokości
odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomości
lub prawa użytkowania wieczystego;
31) (uchylony);
32) (uchylony);
32a) (uchylony);
32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają
kwoty 6000 zł;
33) (uchylony);
34) (uchylony);
35) (uchylony);
36) dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w
części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim
następującym;
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na
podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały
przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów
społecznie użytecznych;
38) świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich
uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub
spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł;
39) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub
przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów
przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani
samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich
przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki;
39a) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1582);
39b)

stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz

instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych;
39c) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695 i
1086);
39d)

stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany

stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;
40)

świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych
formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o
systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady
przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania;
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nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet

Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich
oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie
wyników na igrzyskach głuchych;
40b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały
określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz
stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów
zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za
pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla
zainteresowanych

w

pomieszczeniach

ogólnie dostępnych

- do

wysokości

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł;
40c) zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
40d) (uchylony);
40e) świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujące na podstawie
art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
41) (uchylony);
42) (uchylony);
43) dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych
położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym
na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba
wynajmowanych pokoi nie przekracza 5;
44) przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa
w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk
żywiołowych;
45) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna przyznane na podstawie ustawy z dnia 31
maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w
obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1168);
45a)

(16)

świadczenie pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r.

o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym
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(Dz. U. poz. 1428);
46) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub
międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w
tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji
Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej
deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami
przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje
wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków
bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej
pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym
podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj
umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez
niego programem;
46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z
dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na
rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.);
46b) przychody posłów wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu
Europejskiego otrzymane na podstawie regulacji wewnętrznych

Parlamentu

Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu
posła;
47) (uchylony);
47a) dotacje

z

budżetu

państwa

otrzymane

na

dofinansowanie

przedsięwzięć

realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD);
47b) (uchylony);
47c) (uchylony);
47d) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia
częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu
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agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych;
47e) kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
1505);
47f) kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych
przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach
kapitałowych;
47g) kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 85 ust. 4 i art. 86
ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
48) (uchylony);
49) świadczenia otrzymane przez:
a) osoby wymienione w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2356 oraz z 2019 r. poz. 1726) z tytułu odprawy mieszkaniowej,
b) żołnierzy zawodowych z tytułu świadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w
art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w lit. a;
49a) ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie
przepisów o Służbie Ochrony Państwa;
50) przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni,
do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni;
50a) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w
części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub
udziałów w zyskach osoby prawnej;
50b) przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących
przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą
prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez
podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia
z takiej spółki;
51) przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki
zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich
faktycznego wniesienia;
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(17)

kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu

udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym
odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której
podatnik jest komandytariuszem;
52) odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz.
776);
53) wartość

rekompensaty

pieniężnej

otrzymanej

na

podstawie

przepisów

o

zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz
utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent;
54) (uchylony);
55) (uchylony);
56) (uchylony);
57) (uchylony);
58) wypłaty:
a) transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu
emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na
indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów o indywidualnych
kontach emerytalnych,
b) środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na
rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika,
c) środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z
funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków
na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego,
zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych
- z zastrzeżeniem ust. 33;
58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w
rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku
z:
a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po
śmierci oszczędzającego,
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- z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził
oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że
przepisy te przewidują taką możliwość;
58b) wypłaty

transferowe

środków

zgromadzonych

przez

oszczędzającego

na

indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego:
a) pomiędzy

instytucjami

finansowymi

prowadzącymi

indywidualne

konta

zabezpieczenia emerytalnego,
b) na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po
śmierci oszczędzającego,
c) w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego;
58c) dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, w rozumieniu
ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z:
a) gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym przez
uczestnika pracowniczego planu kapitałowego,
b) wypłatą środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym, w
przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach
kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b,
c) wypłatą

transferową

środków

zgromadzonych

w

pracowniczym

planie

kapitałowym;
58d)

wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty

terminowej, o których mowa w art. 80 ust. 2 i art. 102 ust. 3 ustawy o pracowniczych
planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11e i 11f;
59) wypłaty

środków

z

otwartego

funduszu

emerytalnego

na

rzecz

byłego

współmałżonka członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka
w otwartym funduszu emerytalnym;
59a) zapomoga pieniężna, o której mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o zapomodze
pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (Dz. U. poz. 852, z 2006 r.
poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. poz. 219);
59b) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 55 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875), członka otwartego funduszu emerytalnego
przekazane na rzecz byłego współmałżonka na subkonto, o którym mowa w art. 40e
tej ustawy;
60) (uchylony);
61)

kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

62) (uchylony);
pomoc pieniężna, świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt

63)

energetyczny przyznane na podstawie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md
uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 619);
63a)

dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności

gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie
zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o
specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 i 2020 oraz z 2020 r.
poz. 284 i 1086), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie
niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla
przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy
w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;
63b)

dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, uzyskane z działalności

gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10
maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162,z 2019 r. poz. 1495
oraz z 2020 r. poz. 1086 ), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w
formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla
przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy
w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;
64) dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, wypłacone na podstawie odrębnych
przepisów;
65) zasiłki chorobowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu
społecznym

rolników

oraz

ubezpieczeniu

społecznym

członków

rolniczych

spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, w części
odpowiadającej udziałowi dochodu z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem
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podzielnym spółdzielni;
66) (uchylony);
67) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności
socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń
pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych

lub

funduszy

związków

zawodowych,

łącznie

do

wysokości

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami
nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;
67a) świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane
z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach
dziecięcych lub przedszkolach;
67b)

świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką
sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do
żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej
miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1;
68)

wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych
(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz
konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość
tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku
nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród
otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;

68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od
świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa
wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania,
jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby
pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym;
69) (uchylony);
70) (uchylony);
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uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej,
przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów
roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce
poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa;
71a) przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 40 000 zł rocznie;
72) dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych,
jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) - ze zbioru
dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny;
73) kwoty jednorazowej pomocy finansowej wypłaconej ofiarom prześladowań
hitlerowskich przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie;
74) otrzymywane z zagranicy:
a) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
b) kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
c) renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym
pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,
- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej
stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia;
75) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na
zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin;
76) kwoty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski w
ramach programów i umów oraz wartość wyżywienia dla tłumaczy (pilotów)
towarzyszących tym gościom, z wyjątkiem ekwiwalentów za to wyżywienie;
77) równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: funkcjonariuszom
Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa oraz
strażakom Państwowej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280
zł;
78) dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w
tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również
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rehabilitacyjno-szkoleniowych

i

leczniczo-opiekuńczych,

oraz

przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i
młodzieży do lat 18:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie
z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich
wysokości,
b) z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
2000 zł;
78a) (uchylony);
79) świadczenia z pomocy społecznej;
79a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd na podstawie art. 162
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
80)

przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej;

81) (uchylony);
82)

uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji
wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których
Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od
podatku wypłacanych przez nie uposażeń, pod warunkiem posiadania przez podatnika
dokumentów stwierdzających, że jest funkcjonariuszem takiej organizacji lub
instytucji;

82a) kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956), w art. 125a ust. 3a
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305),
w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1123), w art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o
Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384 i 695), w art. 136a ust. 3a ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), w art. 90 ust. 1ba ustawy z dnia 11 września
2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860), w art.
96a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r.
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Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020), w art. 231 ust. 4 ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505,
568, 695, 1087 i 1106), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848) oraz kwoty podwyższenia zasiłku
macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870);
83) świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska
wykonującym zadania poza granicami państwa:
a) w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub
dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji
zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
b) jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego
w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych
- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych
przysługujących z tytułu pełnienia służby;
83a)

świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw policjantom, funkcjonariuszom
Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej, pracownikom jednostek policyjnych lub
jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wykonującym zadania poza granicami
państwa w składzie kontyngentu w celu udziału w:
a) misji pokojowej, w tym jako obserwator w misji pokojowej organizacji
międzynarodowych i sił wielonarodowych,
b) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
c) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy
państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej
- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych
przysługujących z tytułu pełnienia służby;
83b) wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym lub Biuru Nadzoru
Wewnętrznego, wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych
ustawach;
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czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1197) oraz udzielonej na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla
pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), a także inne świadczenia o
podobnym charakterze otrzymane w związku z ujawnieniem wobec organu
powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w
popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia;
84) wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z
przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego;
85) wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych
przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych
przepisów;
86) (uchylony);
87) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących
emerytów, rencistów i weteranów poszkodowanych z tytułu abonamentowych opłat
telewizyjnych i radiowych;
88) (uchylony);
89)

wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie
odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie
praktyki zawodowe;

90) wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych
za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego;
90a) świadczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26-28, art. 29a i art. 36 ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019
r. poz. 1569 i 1726);
90b) świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z
zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub
organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę
i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie
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do

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

albo

Konfederacji

Szwajcarskiej;
90c) świadczenia, o których mowa w art. 145ga ust. 2 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990
r. o Policji, w art. 147j ust. 2 i 2d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej, w art. 49i ust. 2 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej, w art. 9b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub
pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z
2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726), w art. 85b ust. 2 i 6 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 67
ust. 6 i 6d ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, w art. 4a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego oraz w art. 144a ust. 2 i 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie
Ochrony Państwa;
91) wypłacone, za pośrednictwem płatnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych
podwyżki (zwiększenia) mające charakter dodatków rodzinnych, pod warunkiem
przedstawienia płatnikowi dokumentu stwierdzającego wysokość podwyżki;
92) świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin
zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł;
93) dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali
mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej
różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu;
94) wynagrodzenia otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z
tytułu użytkowania przez spółdzielnie wniesionych wkładów gruntowych;
95) odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o
których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1;
95a)

odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego;
96) (uchylony);
97) dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału, przyznane na podstawie odrębnych
przepisów o dodatkach mieszkaniowych;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
97b) kwoty należności z tytułu:
a) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,
b) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za
odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
c) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
d) odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c,
e) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w
lit. a-d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z
kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego
- umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) lub uchwały, o której mowa w
art. 59 ust. 3 tej ustawy;
98) dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie
odrębnych przepisów;
98a) kwoty refundacji z tytułu opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne
ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, przyznanych na podstawie ustawy z
dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 203 i 252);
98b) zwrot kwoty zniżki z tytułu opłacenia przez inwalidę wojennego i wojskowego
składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub składki na
dobrowolne ubezpieczenie casco, otrzymanej od organu rentowego;
99) (uchylony);
100) emerytury lub renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań
wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie
niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem posiadania przez podatnika:
a) orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I lub II grupy, wydanego przez właściwy
organ,
b) dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, potwierdzającej wypadek,
bądź

poświadczonego

notarialnie

oświadczenia
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lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie,
c) aktualnego zaświadczenia lekarskiego okulistycznego o urazowym uszkodzeniu
wzroku bądź aktualnego zaświadczenia z przeprowadzonej obdukcji sądowolekarskiej, potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzeń, o
których mowa w lit. b, lub
d) ważnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub
Związku Ociemniałych Żołnierzy RP;
100a)

świadczenie uzupełniające otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniu

uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
101) przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z
2019 r. poz. 1222 oraz z 2020 r. poz. 567);
102) zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1482, z późn. zm.) z tytułu:
a) przejazdu do miejsca pracy,
b) przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
c) przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego
dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy,
d) przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
e) zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub
przygotowania zawodowego dorosłych,
f) przejazdu na egzamin;
103) (uchylony);
104) otrzymane przez posła lub senatora świadczenia pieniężne i wartość świadczeń
rzeczowych (w naturze) na podstawie art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz
art. 46 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1799);
105) dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, udziałów w spółdzielni,
papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych,
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- 64 otrzymanych w drodze darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego
podatku od spadków i darowizn;
106) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów
Zjednoczonych wypłacone osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych w
Kuwejcie;
107) nagrody wypłacone na podstawie przepisów wydanych przez właściwego ministra
w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i
nagradzania uczestników tych zajęć;
108) kwoty pomocy pieniężnej i wartość innych świadczeń finansowanych ze środków
budżetowych, przyznawanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają się o
udzielenie ochrony międzynarodowej;
109) przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu
niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
110) wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu
obowiązki

służbowe

w

placówce

zagranicznej

oraz

wartość

świadczeń

przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych
ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem
wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku
zagranicznego

(należności

zagranicznej)

oraz

zasiłków

chorobowych

i

macierzyńskich;
111) oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań
podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu
różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów;
112) zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia
tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw;
113) wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego;
114) wartość otrzymanych

nieodpłatnych

świadczeń lub świadczeń częściowo

odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub
współfinansowanych

ze

środków

budżetu

państwa,

jednostek

samorządu

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków
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- 65 pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub
międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów;
115) wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i
olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty;
116) dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów;
116a) umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie
pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach
wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od
ustalenia których odstąpiono;
117) wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego;
117a) wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie
uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny,
przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w
przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych;
118) wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz
wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu:
a) studiów podyplomowych,
b) szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
c) egzaminów lub licencji,
d) badań lekarskich lub psychologicznych,
e) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
- otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
118a) wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych
osobie na podstawie programu usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia
19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
(Dz. U. poz. 1818);
119) odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz
obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części
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kwocie

odsetek

zapłaconych

przy

nabyciu

tych

papierów

wartościowych od emitenta;
120) odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów
(ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:
a) ustanowienia służebności gruntowej,
b) rekultywacji gruntów,
c) szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie
odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej
ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń
infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284,
471 i 782);
120a) wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu
przepisów prawa cywilnego;
121) jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
122) wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o
partnerstwie

publiczno-prywatnym,

otrzymany

przez

partnera

prywatnego

i

przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z
zastrzeżeniem ust. 19;
123) (uchylony);
124) dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w
nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1011 oraz z 2020 r. poz. 471);
125) wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie
z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w
rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20;
125a)

wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona

zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych przez przedsiębiorstwo w spadku od osób, o
których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, z zastrzeżeniem ust. 20;
126) (uchylony);
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a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na
wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
b) na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku
sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł;
128) świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac
społecznie użytecznych;
129) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu
państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36;
129a)

świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek,

otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na
przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze
środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219);
129b)

(18) (uchylony);

130) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i
oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych
obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a;
130a) odsetki lub dyskonto od listów zastawnych uzyskane przez osoby fizyczne, o
których mowa w art. 3 ust. 2a;
130b)

odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa

Krajowego

i

oferowanych

na

rynkach

zagranicznych,

przeznaczonych

na

finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego,
dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych
programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i
rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane
przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a;
130c) dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, z odsetek lub
dyskonta od obligacji:
a) o terminie wykupu nie krótszym niż rok,

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

- 68 b) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do
alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą
Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają
zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności
licencyjnych
– chyba że na moment osiągnięcia dochodu podatnik jest podmiotem powiązanym w
rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych z emitentem tych obligacji oraz posiada,
bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z innymi podmiotami powiązanymi w
rozumieniu tych przepisów więcej niż 10% wartości nominalnej tych obligacji;
131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa
w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału
wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego
zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego
zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym
nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego
prawa

majątkowego

został

wydatkowany

na

własne

cele

mieszkaniowe;

udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości
przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych;
132) przyznane przez krajowe i zagraniczne organy władzy i ich urzędy, w tym jednostki
organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, oraz krajowe, zagraniczne i
międzynarodowe organizacje (instytucje) i ich organy, nagrody:
a) za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki,
b) z tytułu działalności na rzecz praw człowieka
- w części przekazanej jako darowizna przez podatników, którzy otrzymali te nagrody,
na rzecz instytucji realizującej cele określone w art. 4 ustawy o działalności
pożytku publicznego, z zastrzeżeniem ust. 31;
133)

(19)

premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna

uzyskane na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o
centralnej ewidencji emisyjności budynków;
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- 69 134) świadczenia pieniężne otrzymane na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o
zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach
1956-1989 (Dz. U. z 2020 r. poz. 678);
135) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o
pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych
osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2016 r. poz. 734);
136) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem
płatności otrzymanych przez wykonawców;
137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w
ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
138) kwoty finansowego wsparcia udzielanego na podstawie ustawy z dnia 27 września
2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);
139) kwoty zwrotu wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych
ludzi;
140) kwota określona zgodnie z art. 27f ust. 8-10;
141) zwolnienie z opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej
Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014
r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907);
142)

kwoty umorzonych zobowiązań niezwiązanych z pozarolniczą działalnością

gospodarczą, jeżeli umorzenie zobowiązań związane jest z postępowaniem
upadłościowym;
143) dochody kredytobiorców z tytułu:
a) umorzonych należności otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 9 października
2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i
znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138),
b) niepodlegających zwrotowi kwot pokrywanych ze środków kredytodawcy za okres
dodatkowej weryfikacji, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, o której mowa w
lit. a;
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- 70 144) wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika
pomocnikowi rolnika w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
145) kwoty dopłat udzielonych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy
państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu
mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551);
146) dochody uzyskane przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu:
a) nieodpłatnego nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub
naukowej (know-how),
b) nieodpłatnego nabycia prawa do używania środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie
przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy
użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,
c) nieodpłatnego nabycia usług szkoleniowych,
d) otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego, pod warunkiem że wsparcie to
jest przeznaczone i zostanie wykorzystane wyłącznie na produkty wojskowe
– będących przedmiotem zobowiązania offsetowego w ramach wykonywania umów
zawieranych przez Skarb Państwa, których wejście w życie oraz stwierdzenie
wykonania zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 26
czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją
zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019
r. poz. 1379 i 2020),
147) nagrody specjalne Prezesa Rady Ministrów przyznawane na podstawie art. 31a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z
2020 r. poz. 568 i 695);
148)

(20)

przychody:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego
stosunku pracy,
b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
c) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z
dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244),
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dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
<148a) kwoty otrzymane od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020
r. poz. 264, 284 i 2127 oraz z 2021 r. poz. …), w wyniku realizacji programów
dofinansowań, o których mowa w art. 15a tej ustawy.>
pominięto ust. 1a – 40

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z
późn. zm.)
Art. 5.
1. Dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci,
o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji i umowy o świadczenie usług magazynowania paliw
gazowych lub umowy o świadczenie usług skraplania gazu.
1a. Dostarczanie energii elektrycznej do punktu ładowania w ogólnodostępnej stacji
ładowania odbywa się na podstawie:
1) umowy o świadczenie usług dystrybucji tej energii, zawieranej przez operatora
ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
2) umowy sprzedaży tej energii zawieranej z dostawcą usług ładowania.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać co najmniej:
1)

umowa sprzedaży - postanowienia określające: miejsce dostarczenia paliw gazowych
lub energii do odbiorcy i ilość tych paliw lub energii w podziale na okresy umowne,
moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową
stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej,
sposób prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów
jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie
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- 72 warunków umowy, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania oraz
pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego;
2) umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii postanowienia określające: moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość
przesyłanych paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne, miejsca
dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich odbioru z sieci, standardy
jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw
gazowych lub energii, stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz
warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej, sposób prowadzenia
rozliczeń, parametry techniczne paliw gazowych lub energii oraz wysokość bonifikaty
za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi
odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres
obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania;
3) umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych - postanowienia
określające: moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość paliw gazowych,
miejsce, okres i sposób ich przechowywania, stawkę opłat lub grupę taryfową
stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej stawki i grupy
taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie
warunków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania;
4) umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego - postanowienia określające:
moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość skraplanego gazu ziemnego lub
regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego, stawkę opłat określoną w taryfie,
warunki

wprowadzania

odpowiedzialność

stron

zmian
za

tej

stawki,

niedotrzymanie

sposób

prowadzenia

warunków

umowy

rozliczeń,
oraz

okres

obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
2a. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest
użytkownik systemu niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe,
powinna zawierać także, w przypadku gdy użytkownikiem systemu jest:
1) odbiorca - oznaczenie:
a) wybranego przez odbiorcę sprzedawcy, z którym ma zawartą umowę sprzedaży
energii elektrycznej, oraz zasady zmiany tego sprzedawcy; wybrany sprzedawca
musi mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z

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

- 73 operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci odbiorca ten jest
przyłączony,
b) (uchylona);
2) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i
przyłączone do sieci dystrybucyjnej - oznaczenie przez to przedsiębiorstwo podmiotu
odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe, który ma zawartą umowę o
świadczenie

usług

dystrybucji

energii

elektrycznej

z

operatorem

systemu

dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone jest to przedsiębiorstwo, oraz zasady
zmiany tego podmiotu;
3) sprzedawca:
a) oznaczenie przez sprzedawcę podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie
handlowe, który ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączeni
są odbiorcy, z którymi sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży energii
elektrycznej, oraz zasady zmiany tego podmiotu,
b) sposób przekazywania danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej
przez odbiorców, z którymi sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
2b. Umowa sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest odbiorca niebędący podmiotem
odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także sposób:
1) określania niezbilansowania energii elektrycznej oraz jego rozliczania odpowiednio
według:
a) grafiku indywidualnego przedstawiającego zbiór danych o planowanej realizacji
umowy sprzedaży energii elektrycznej oddzielnie dla poszczególnych okresów
rozliczeniowych centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, zwanego
dalej "grafikiem handlowym", oraz rzeczywistego poboru energii elektrycznej lub
b) standardowego profilu zużycia oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej;
2) zgłaszania grafików handlowych.
3. Dostarczanie paliw gazowych lub energii może odbywać się na podstawie umowy
kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie
usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii; umowa kompleksowa dotycząca
dostarczania paliw gazowych może zawierać także postanowienia umowy o świadczenie
usług magazynowania tych paliw, a w przypadku ciepła, jeżeli jest ono kupowane od
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- 74 innych przedsiębiorstw energetycznych, powinna także określać warunki stosowania cen i
stawek opłat obowiązujących w tych przedsiębiorstwach.
4. Umowa kompleksowa może zawierać także postanowienia umowy sprzedaży paliw
gazowych lub energii, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw
gazowych lub energii lub umowy o świadczenie usług magazynowania tych paliw,
zawartych przez sprzedawcę na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego z
przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem, dystrybucją paliw
gazowych lub energii lub magazynowaniem tych paliw.
4a. Umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw
gazowych, a także umowa kompleksowa powinny zawierać postanowienia określające
maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tych paliw.
4b. Umowa sprzedaży oraz umowa kompleksowa, których stroną jest odbiorca paliw
gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, powinny określać strony
umowy i zawierać także informacje o:
1) prawach tego odbiorcy, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów;
2) możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji
lub sieci gazowej, lub elektroenergetycznej;
3) miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, obowiązującymi taryfami, w
tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego albo elektroenergetycznego.
5. Projekty umów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, lub projekty wprowadzenia zmian w
zawartych umowach, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych w
zatwierdzonych taryfach, powinny być niezwłocznie przesłane odbiorcy; jeżeli w
zawartych umowach mają być wprowadzone zmiany, wraz z projektem zmienianej
umowy należy przesłać pisemną informację o prawie do wypowiedzenia umowy.
6. Sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób
przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe
lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu
rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.
6a. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych
lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej
przez niego w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne
informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko, co najmniej w zakresie
emisji dwutlenku węgla i radioaktywnych odpadów.
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systemu elektroenergetycznego państw niebędących członkami Unii Europejskiej,
informacje o strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do
wytworzenia energii elektrycznej mogą być sporządzone na podstawie zbiorczych danych
dotyczących udziału poszczególnych rodzajów źródeł energii elektrycznej, w których
energia ta została wytworzona w poprzednim roku kalendarzowym.
[6c. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swojego odbiorcę o ilości energii elektrycznej
zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne
informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej
odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284) i efektywnych
energetycznie urządzeniach technicznych.]
<6c. Sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła informuje swojego
odbiorcę o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego
odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o
przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy
taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności
energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264, 284 i 2127 oraz z 2021 r. poz. …) i
efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.>
6d. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej informuje odbiorcę tych paliw lub
energii w gospodarstwie domowym o jego prawach, w tym sposobie wnoszenia skarg i
rozstrzygania sporów.
6e. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub
energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia
jego publiczny dostęp. Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument
sporządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji
Europejskiej w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami
konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi
zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów
energii elektrycznej i paliw gazowych.
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Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji
Energetyki.
7. Umowy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, powinny zawierać także postanowienia
określające sposób postępowania w razie utraty przez odbiorcę możliwości wywiązywania
się z obowiązku zapłaty za dostarczone paliwa gazowe lub energię lub usługi związane z
ich dostarczaniem.
8. Sprzedawca energii elektrycznej jest obowiązany przechowywać dane o umowach
zawartych

z

operatorem

systemu

przesyłowego

oraz

dane

o

derywatach

elektroenergetycznych i umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z
przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie
obrotu energią elektryczną, przez okres co najmniej 5 lat, od dnia zawarcia tych umów.
9. Sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany przechowywać dane o umowach zawartych z
operatorem systemu przesyłowego, operatorem systemu dystrybucyjnego, operatorem
systemu magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu
ziemnego oraz dane o derywatach gazowych i umowach sprzedaży paliw gazowych
zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą
w zakresie obrotu paliwami gazowymi, przez okres co najmniej 5 lat, od dnia zawarcia
tych umów.
10. Dane, o których mowa w ust. 8 i 9, zawierają w szczególności informacje dotyczące:
1) podmiotu, z którym zawarto umowę;
2) okresu, na jaki umowa została zawarta;
3) ilości sprzedanych paliw gazowych lub energii elektrycznej;
4) zasad rozliczeń;
5) terminu realizacji umowy;
6) nierozliczonych umów, derywatów elektroenergetycznych i derywatów gazowych.
11. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej przekazuje niezwłocznie dane, o
których mowa w ust. 8 i 9, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, na ich wniosek, w związku z zadaniami
wykonywanymi przez te organy.
12. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może
udostępnić informacje, o których mowa w ust. 8 i 9, z wyjątkiem danych stanowiących
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649).
13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się do informacji o instrumentach finansowych, o których
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
14. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej jest obowiązany poinformować
odbiorcę końcowego, z którym zawarł umowę sprzedaży lub umowę kompleksową,
sprzedawcę rezerwowego, oraz odpowiednio, operatora systemu dystrybucyjnego lub
operatora systemu przesyłowego gazowego, do którego sieci przyłączony jest ten odbiorca
końcowy, o konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej
temu odbiorcy końcowemu oraz przewidywanej dacie zaprzestania tej sprzedaży, jeśli jest
znana lub możliwa do ustalenia przez tego sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż w
terminie 2 dni od dnia powzięcia przez tego sprzedawcę informacji o braku możliwości
dalszego wywiązywania się z umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z tym
odbiorcą końcowym.
15. Operator systemu dystrybucyjnego i operator systemu przesyłowego informują się
niezwłocznie o konieczności zaprzestania świadczenia usług dystrybucji lub usług
przesyłania na rzecz sprzedawcy paliw gazowych lub energii elektrycznej oraz o
zdarzeniach, które mogą skutkować wystąpieniem konieczności zaprzestania świadczenia
tych usług, w szczególności związanych z brakiem odpowiednich gwarancji dotyczących
wiarygodności finansowej tego sprzedawcy lub wskazanego przez tego sprzedawcę
podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 3 lit. a, po powzięciu informacji o konieczności
zaprzestania przez tego sprzedawcę sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej
lub po wystąpieniu zdarzenia, które może skutkować koniecznością zaprzestania
świadczenia tych usług.
16. Przepisów ust. 14 i 15 nie stosuje się do odbiorców końcowych, o których mowa w art. 6a
ust. 3 i art. 6b.
Art. 45a.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie lub cen
i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1,
wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i
bonifikat, stanowią koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła
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- 78 dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe,
zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami.
3. Przedsiębiorstwo energetyczne udziela upustów lub bonifikat, o których mowa w ust. 2, za
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców w wysokości określonej w
taryfie lub w umowie.
4. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób, o
których mowa w ust. 2. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby
zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
<4a. Informacje na temat kosztów, o których mowa w ust. 2, są udzielane nieodpłatnie.>
5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustalania przez odbiorcę - właściciela lub
zarządcę budynku opłat dla osób, o których mowa w ust. 2, do których ciepło dostarczane
jest z własnych źródeł i instalacji cieplnych.
6. W przypadku gdy wyłącznym odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła
dostarczanych do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on
odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
7. Jeżeli miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń
kosztów zakupu ciepła jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych
albo dwóch lub więcej grup lokali lub lokali, właściciele lub zarządcy tych budynków lub
lokali są obowiązani wyposażyć:
1) budynki te i grupy lokali w ciepłomierze;
2) lokale, tam gdzie jest to technicznie wykonalne i opłacalne, w ciepłomierze lub
wodomierze ciepłej wody użytkowej.
<7. Jeżeli miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do
rozliczeń kosztów zakupu ciepła lub chłodu jest wspólne dla dwóch lub więcej
budynków wielolokalowych albo dwóch lub więcej grup lokali lub lokali, właściciele
lub zarządcy tych budynków lub lokali są obowiązani wyposażyć:
1) te budynki i grupy lokali w ciepłomierze,
2) te lokale, o ile jest to technicznie wykonalne i opłacalne:
a) w ciepłomierze lub w podzielniki kosztów ogrzewania,
b) w wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej
– posiadające funkcję zdalnego odczytu.>
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- 79 <7a. Budynki z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej lub budynki
mające więcej niż jedno mieszkanie lub lokal użytkowy zasilane z kotłowni,
wyposaża się w urządzenia służące do rozliczenia zużytego ciepła lub chłodu
obejmujące:
1) ciepłomierz do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej
budynku, posiadający funkcję zdalnego odczytu;
2) ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania posiadające funkcję zdalnego
odczytu

umożliwiające

indywidualne

rozliczanie

kosztów

ogrzewania

poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku, o ile jest to
techniczne wykonalne i opłacalne;
3) wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych mieszkań
lub lokali użytkowych w budynku, posiadające funkcję zdalnego odczytu, o ile
jest to techniczne wykonalne i opłacalne;
4) urządzenie do pomiaru ilości zużytego paliwa w kotłowni.
7b. Przy ocenie technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków, grup
lokali lub lokali w urządzenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i ust. 7a pkt 2 i 3,
bierze się pod uwagę w szczególności:
1) jednopunktowe doprowadzanie ciepła do lokali;
2) możliwość regulacji dostarczonego ciepła przez zawory na grzejnikach
usytuowanych w lokalach;
3) korzystanie

z

węzłów

umożliwiających

zminimalizowanie

strat

ciepła

wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą;
4) zakres termomodernizacji budynku;
5) koszty montażu i obsługi ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania w
stosunku do planowanych oszczędności energii.>
8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:
1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:
[a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
– wskazania ciepłomierzy,
– wskazania

urządzeń

umożliwiających

indywidualne

rozliczenie

kosztów,

niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych,
– powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
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których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w
proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;]
<a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
− wskazania ciepłomierzy,
− wskazania podzielników kosztów ogrzewania,
− kubaturę lub powierzchnię lokali – wyłącznie w przypadkach gdy
zastosowanie ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania jest
technicznie niewykonalne lub nieopłacalne,
b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o
których

mowa

w

ust.

2,

powierzchnię

lub

kubaturę

tych

części

proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;>
2) przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w
budynku wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące:
a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
[b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.]
<b)liczbę osób zamieszkałych w lokalu;>
<3) kosztów stałych dostawy ciepła:
a) na centralne ogrzewanie wraz z kosztami, o których mowa w pkt 1 lit. b,
wykorzystując proporcjonalny udział w powierzchni lub kubaturze lokali,
b) na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wykorzystując liczbę lokali w
budynku lub powierzchnię lokali.>
[9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania
całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym
budynku, tak aby wybrana metoda:
1) zapewniała:
a) energooszczędne zachowania,
b) zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie
temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego, lub
c) ustalanie opłat za zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej;
2) w zależności od warunków technicznych budynków i lokali uwzględniała:
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lokalami oszacowanego w szczególności na podstawie rejestracji temperatury
powietrza w lokalu, jeżeli jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione,
b) współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia
lokalu w bryle budynku.]
<9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody
rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i
użytkowe w tym budynku.>
10. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której
mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na
ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie
poprzez instalację w budynku, zwanego dalej "regulaminem rozliczeń"; regulamin
rozliczeń podaje się do wiadomości osobom, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni
od dnia jego wprowadzenia do stosowania.
11. W przypadku gdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadził metodę,
o której mowa w ust. 9, wykorzystującą ciepłomierze i urządzenia wymienione w ust. 8
pkt 1 lit. a tiret drugie oraz pkt 2 lit. a, osoba, o której mowa w ust. 2, udostępnia swoje
pomieszczenia w celu zainstalowania lub wymiany tych ciepłomierzy i urządzeń oraz
umożliwia dokonywanie ich kontroli i odczytu wskazań w celu rozliczania kosztów
zużytego ciepła w tym budynku.
11a. Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni właścicielowi lub zarządcy budynku
ciepłomierzy, wodomierzy lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie
kosztów,

niebędących

przyrządami

pomiarowymi

w

rozumieniu

przepisów

metrologicznych, w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji
w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań,
właściciel lub zarządca budynku może:
1) dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania albo
2) obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami ogrzewania w
wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania:
a) m3 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowanego albo
b) m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego.
12. W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody, o której mowa w ust. 9,
wykorzystującej wskazania urządzeń wymienionych w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie,
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ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub
kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania.
13. W przypadku gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciągu
kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury
budynku lub 0,30 GJ w odniesieniu do m3 przygotowanej ciepłej wody, właściciel lub
zarządca budynku wykonuje audyt energetyczny tego budynku w celu określenia
przyczyn nadmiernej energochłonności i wskazania sposobów ograniczenia zużycia ciepła
przez ten budynek lub zmiany zamówionej mocy cieplnej.

<Art. 45c.
Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dostarcza nieodpłatnie informację o
rozliczeniach kosztów zakupu ciepła i jego zużyciu wszystkim użytkownikom lokali
zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z
centralnego źródła w budynku:
1) nie rzadziej niż raz w roku – w przypadku braku urządzeń, o których mowa w art.
45a ust. 7 pkt 2;
2) raz w miesiącu, jeżeli rozliczenie dokonywane jest na podstawie wskazań urządzeń, o
których mowa w art. 45a ust. 7 pkt 2.

Art. 45d.
1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe

warunki

ustalania

technicznej

możliwości

i

opłacalności

zastosowania urządzeń, o których mowa w art. 45a ust. 7 pkt 2;
2) szczegółowe warunki wyboru metody, o której mowa w art. 45a ust. 9;
3) zakres informacji, o których mowa w art. 45c, zawartych w indywidualnych
rozliczeniach.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
energii bierze pod uwagę:
1) sposób doprowadzenia ciepła do budynku i do lokali, efektywność energetyczną
budynku oraz efektywność kosztową zastosowania urządzeń, o których mowa w
art. 45a ust. 7 pkt 2;
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zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i
przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz uwzględnienie współczynników
wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikających z położenia lokalu
w bryle budynku;
3) zakres informacji niezbędnych do dokonania indywidualnych rozliczeń oraz
zapewnienia czytelności danych.>
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) (uchylony);
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)

(58)

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

f, ust. 9-9b i 14, art. 9d ust. 8, art. 11c ust. 3, art. 11e ust. 5 i art. 16 ust. 21 i 22, lub nie
przekazuje kopii umowy, o której mowa w art. 9c ust. 13, lub jej każdorazowej
zmiany;
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) (uchylony);
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;
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1j)

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;
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;
<6a) będąc właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego, o którym mowa w
art. 45a ust. 6, narusza obowiązek wyposażenia lokali budynku wielolokalowego
w przyrządy pomiarowe lub urządzenia umożliwiające rozliczanie kosztów ciepła
według zużycia kosztów ogrzewania oraz zużycia ciepłej wody w takich lokalach
budynku wielolokalowego lub nie stosuje rozliczania kosztów według zużycia
albo odmawia wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art.
45a ust. 4a i art. 45c, lub pobiera opłaty za wypełnienie tych obowiązków
informacyjnych;>
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;
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12a) (uchylony);
12b) nie przekazuje w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 43d;
12c) przekazuje sprawozdanie, o którym 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;
17a) nie informuje odbiorcy końcowego lub operatora systemu dystrybucyjnego lub
operatora systemu przesyłowego w terminie określonym w art. 5 ust. 14 o
konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej;
17b) będąc operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego
gazowego, nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej zgodnie z art. 5aa ust. 6 lub
umowy kompleksowej zgodnie z art. 5ab ust. 1;
18)

(59)

nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 7 ust.

8g-8g3, 8g6 i 8g7;
18a) z nieuzasadnionych powodów, nie dokonuje w terminie określonym w art. 7 ust.
8d7 pkt 2 przyłączenia mikroinstalacji;
19)

nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z systemu
elektroenergetycznego lub gazowego, 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,
metod, warunków, wymogów lub zasad przyjętych na podstawie rozporządzenia
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warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzeń
wydanych na podstawie art. 6 lub art. 18 tego rozporządzenia, metod, warunków,
wymogów

lub

zasad

przyjętych

na

podstawie

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 lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego
rozporządzenia,

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;
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- 87 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;
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. 9h1 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, art. 49b ust. 1 oraz w
art. 49c ust. 1;
33) (uchylony);
34) (uchylony);
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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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)

(60)

nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek stosowania formularza w

sprawie opłaty koncesyjnej, o którym mowa w art. 34 ust. 4, lub 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. (61) Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji
administracyjnej.
2a. (uchylony).
2b. (uchylony).
2c. (uchylony).
2d. (uchylony).
2e. (62) Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18,
nie może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków
przyłączenia do sieci.
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nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3.
2g. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3943, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł.
2h. Wysokość kary w przypadkach określonych w ust. 1:
1) pkt 1h wynosi od 15 000 zł do 50 000 zł;
2) pkt 1i wynosi 10 000 zł;
3) pkt 1j wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
4) pkt 12b wynosi 10 000 zł;
5) pkt 12c wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
6) pkt 44 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
7) pkt 45-47 wynosi od 50 000 zł do 250 000 zł;
pkt 48 wynosi 10 000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury

8)

paliw ciekłych;
9) pkt 49 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
10)

(63)

pkt 50 wynosi 1000 zł.

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2, 3a-12, 12b-27, 30a-32 i 34-38,
nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w
poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością
prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu
ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w
poprzednim roku podatkowym.
4.

(64)

Kara pieniężna jest płatna na konto Urzędu Regulacji Energetyki.

4a. (65) (uchylony).
5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę
pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być
wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu,
stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości
finansowe.
6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest
znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.
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decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7a. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
z wyłączeniem art. 68 § 1-3.
8. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w
zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń
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, a także
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28
września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378, 1565, 2127 i 2338)
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
klimatu, o których mowa w art. 206 i 212.
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.
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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 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 2020 r. poz. 22, 284 i 412);
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:
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,
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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.
<8a) działań związanych z utworzeniem i prowadzeniem centralnego rejestru
oszczędności energii finalnej, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o efektywności energetycznej;>
9)

(21)

(uchylony).

5a. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7-7b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i
zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-11a, 12, 13a i 13b, po pomniejszeniu o koszty
obsługi tych przychodów, przeznacza się na:
1) dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami,
zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną;
2) (uchylony);
2a) wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w
zakresie przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
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administrowanie Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, w tym na jej utworzenie, wdrażanie i utrzymywanie;

4) dofinansowanie działań w zakresie:
a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25,
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów,
b) szkolenia

organów

administracji

publicznej

wykonujących

obowiązki

Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym
przemieszczaniem odpadów,
c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b;
5) wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali
ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową;
6) finansowanie kosztów, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 8c.
9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych
przychodów, przeznacza się na:
1) przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów
działań krótkoterminowych;
2) realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych;
3) pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu.
9b. (22) Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 80% kwoty
przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, po pomniejszeniu o koszty obsługi
tych przychodów, przeznacza się na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub
uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących
zanieczyszczenie powietrza.
9c.

(23)

Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 15% kwoty przychodów,

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, i kwota przychodów, o których mowa w art. 401
ust. 7 pkt 16 i 17, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, jednak nie więcej
niż o 2% tych przychodów, przeznacza się na:
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- 94 1) dofinansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw
ciekłych lub innych paliw odnawialnych;
2) dofinansowanie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży
sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do
ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie;
3) pomoc dla wytwórców oraz przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw
odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego
(LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie;
4) dofinansowanie dla:
a) producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną,
sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący
z biometanu, lub wodór,
b) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do
środków transportu, o których mowa w lit. a;
5) dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w
aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione
zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub
energię elektryczną;
6) dofinansowanie opłat portowych pobieranych za korzystanie z infrastruktury portowej
jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym
gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub
wykorzystujących do napędu energię elektryczną;
7) dofinansowanie:
a) badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów,
biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego
gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym
pochodzącego

z

biometanu,

lub

wodoru,
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- 95 wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań
konstrukcyjnych,
b) wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w lit. a;
8) dofinansowanie

programów

edukacyjnych

promujących

wykorzystanie

biokomponentów w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, innych paliw
odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego
(LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej,
wykorzystywanych w transporcie;
9) dofinansowanie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych
biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem
ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub
wykorzystujących do napędu energię elektryczną;
10) dofinansowanie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów,
paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu
ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z
biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie;
11) promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych;
12) dofinansowanie zakupu nowych pojazdów kategorii М1 o której mowa w załączniku
nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), wykorzystujących do napędu energię
elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych
lub wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną;
13) Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o
którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie stanowiącej 55%
wpływów z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
10. (24) Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o
których mowa w ust. 1-5 i 8-9c, są zobowiązaniami wieloletnimi.
11. (25) Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-5 i 8-9c mogą być zmniejszane za zgodą
ministra właściwego do spraw klimatu. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do
spraw klimatu uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14
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- 96 ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
11a. (26) Narodowy Fundusz corocznie dokonuje wpłat na rzecz Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23
października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430,
1747 i 2338).
12. (27) Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-5 i 8-9c z przychodów Narodowego
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o
których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.
13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są
przeznaczone na wspieranie rozwoju:
1) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się
w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co
najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych
lub lokalach o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568), a w przypadku zastosowania ich w
instalacjach przemysłowych co najmniej 70%;
2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające
minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji
Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria ekologiczne
dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła
zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. UE L
301 z 20.11.2007, str. 14, z późn. zm.);
3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania
słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach
europejskich,

w

tym

instalacje

podlegające

oznakowaniu

ekologicznemu,

etykietowaniu etykietami energetycznymi.
14. Przy ocenie sprawności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do
mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w
szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie
międzynarodowym.
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- 97 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 711 i 2275)
Art. 16b.
1. Podmiot publiczny obowiązany jest przekazać ministrowi właściwemu do spraw rozwoju
regionalnego informacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności
informacje dotyczące:
1) wszczęcia postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego;
2) zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:
a) nazwy przedsięwzięcia,
b) trybu wyboru partnera prywatnego,
c) daty podpisania umowy i okresu jej obowiązywania,
d) daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
e) wartości inwestycji, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozumianej
jako

nakłady

inwestycyjne,

które

mają

być

poniesione

na

realizację

przedsięwzięcia,
f) wartości usług, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, które mają być
świadczone w ramach przedsięwzięcia,
g) wartości umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozumianej jako
suma przewidywanych wydatków koniecznych do poniesienia przy realizacji
przedsięwzięcia,
h) zastosowanych mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego, w tym
wysokości opłat pobieranych od użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane,
oraz warunków ich zmiany,
i) zawarcia umów, o których mowa w art. 10a [;] <,>
<j) w przypadku umowy, której przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia
służącego poprawie efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 2 pkt
12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020
r. poz. 264, 284 i 2127 oraz z 2021 r. poz. …), średniorocznych oszczędności
energii finalnej możliwych do uzyskania w wyniku realizacji tego
przedsięwzięcia oraz okresu uzyskiwania tych oszczędności;>
3) zmiany umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, powodującej zmianę danych, o
których mowa w pkt 2;
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- 98 4) zawiązania i wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1
albo art. 14 ust. 1 albo 1a, jej przedłużenia w trybie art. 14a ust. 2, a także jej
rozwiązania.
2. Podmiot publiczny przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, ministrowi
właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
zdarzenia, którego dotyczą te informacje.
3. W przypadku zmiany wartości umowy, która nie wynika ze zmiany zakresu świadczeń
partnera prywatnego albo spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a, informacje, o
których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane zbiorczo nie później niż trzy miesiące po
zakończeniu roku obrotowego.
4. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego sporządza i publikuje informacje w bazie partnerstw publiczno-prywatnych,
udostępnianej na stronie internetowej prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.
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