BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 29 października 2021 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 560)

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz.
610, 1093 i 1873)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE
oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.);
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw
2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1);
3) dyrektywę Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z
przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230) [.] <;>
<4) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. UE L 328 z 21.12.2018, s. 82);
5) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE
(Dz. Urz. UE L158 z 14.6.2019, s. 125).>

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) biogaz - gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów
zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;
2) biogaz rolniczy - gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców
rolniczych,

produktów

ubocznych

rolnictwa,

płynnych

lub

stałych

odchodów

zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów
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-2pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów
innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego
z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym
zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest
prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i
ścieków;
3) biomasa - ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości
pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i
związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną
biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także
ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz
odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów
ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii
odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;
3a) (uchylony);
3b) biomasa pochodzenia rolniczego - biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także
odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty;
4) biopłyny - ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do
wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy, wykorzystywane w
instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów emisyjnych, o ile takie
standardy zostały określone na podstawie przepisów o ochronie środowiska;
4a) biowęgiel - wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21
GJ/t wytworzone w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z:
a) produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu
przetwarzającego ich produkty,
b) części odpadów innych niż wymienione w lit. a, które ulegają biodegradacji, z
wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach
- przy czym proces ten przebiega w temperaturze 320-700°C w atmosferze beztlenowej
lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu bez
użycia katalizatorów oraz substancji obcych;
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-3<4b) centralny system informacji rynku energii – centralny system informacji rynku
energii w rozumieniu art. 3 pkt 69 ustawy – Prawo energetyczne;>
5) dedykowana instalacja spalania biomasy - instalację odnawialnego źródła energii, w której
spalana jest wyłącznie biomasa albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem rolniczym lub
biopłynami, przy czym w instalacji tej może być stosowane paliwo pomocnicze;
6) dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego - instalację spalania wielopaliwowego, w
której udział liczony według wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub
biogazu rolniczego jest większy niż 15% w łącznej wartości energetycznej wszystkich
spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła w tej instalacji
w okresie rozliczeniowym określonym we wniosku, o którym mowa w art. 45 ust. 1, albo
w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 83 ust. 2, o ile instalacja ta:
a) jest wyposażona w odrębne linie technologiczne służące do transportu do komory
paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego lub
b) wykorzystuje technologię fluidalną przeznaczoną do spalania odpadów przemysłowych
wspólnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich przetworzenia oraz z
biomasą, biopłynem, biogazem lub z biogazem rolniczym;
7) (uchylony);
7a) drewno energetyczne - surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowowymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego
przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia
rolniczego;
8) dystrybucja - dystrybucję w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
9) energia aerotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym magazynowaną w
postaci ciepła w powietrzu na danym terenie;
10) energia geotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w
postaci ciepła pod powierzchnią ziemi;
11) energia hydrotermalna - energię o charakterze nieantropogenicznym skumulowaną w
postaci ciepła w wodach powierzchniowych;
11a) hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii - wyodrębniony zespół urządzeń
opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci
dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w
których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii,
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-4różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii
elektrycznej, oraz:
a) żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż
80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,
b) urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden
albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów
przyłączenia,
c) łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest
większy niż 3504 MWh/MW/rok,
d) zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin
graniczących ze sobą
- przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem
energii służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas
oddawana z niego energia jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii;
12) hydroenergia - energię mechaniczną wód, z wyłączeniem energii uzyskiwanej z pracy
pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych lub elektrowniach wodnych z
członem pompowym;
13) instalacja odnawialnego źródła energii - instalację stanowiącą wyodrębniony zespół:
a) urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne i
handlowe, w których energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, lub,
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący
do wytwarzania biogazu rolniczego
-
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a także połączony z tym zespołem magazyn energii elektrycznej lub magazyn biogazu
rolniczego;

14) instalacja termicznego przekształcania odpadów - instalację odnawialnego źródła energii
będącą spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361), w której część
wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z ulegającej biodegradacji części
odpadów przemysłowych lub komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w
tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i
oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o
odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego
przekształcania odpadów;
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-515) instalacja spalania wielopaliwowego - instalację odnawialnego źródła energii, w której
energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu
rolniczego spalanych wspólnie z innymi paliwami;
15a) klaster energii - cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby
fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,
374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159), lub jednostki samorządu terytorialnego,
dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z
odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra
nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub 5 gmin w rozumieniu
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);
klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia,
stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny
członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii";
16) końcowe zużycie energii brutto - nośniki energii dostarczone do celów energetycznych
przemysłowi,

sektorowi

transportowemu,

gospodarstwom

domowym,

sektorowi

usługowemu, w tym sektorowi świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i
rybołówstwu, łącznie ze:
a) zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie
energii elektrycznej i ciepła,
b)

4

stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania i

dystrybucji oraz magazynowania energii elektrycznej;
17)

5

magazyn energii elektrycznej - magazyn energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt

10k ustawy - Prawo energetyczne;
18)

6

mała instalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej

elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której
łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW;
19) mikroinstalacja - instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu
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-6znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie
większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż
50 kW;
19a) modernizacja - proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu pierwotnego
lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych instalacji odnawialnego źródła
energii;
19b)

7

moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii - łączną moc

znamionową czynną:
a) zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej - zespołu
prądotwórczego, podaną przez producenta na tabliczce znamionowej, a w przypadku
jej braku, moc znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę
posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - w przypadku instalacji
odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej
biogaz lub biogaz rolniczy,
b) generatora, modułu fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego podaną przez producenta
na tabliczce znamionowej - w przypadku instalacji innej niż wskazana w lit. a;
20) odbiorca - odbiorcę w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
21) odbiorca końcowy - odbiorcę końcowego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
22) odnawialne źródło energii - odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię
wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną,
energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów;
<22a) operator informacji rynku energii  operatora informacji rynku energii w
rozumieniu art. 3 pkt 72 ustawy – Prawo energetyczne;>
23) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - operatora systemu
dystrybucyjnego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
24) operator systemu dystrybucyjnego gazowego - operatora systemu dystrybucyjnego w
rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
25) operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego - operatora systemu przesyłowego
w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
26) paliwo gazowe - paliwo gazowe w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
27) paliwo pomocnicze - paliwo inne niż biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy
stosowane wyłącznie do uruchomienia instalacji odnawialnego źródła energii, w której
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-7zastosowane zabezpieczenia techniczne uniemożliwiają wytwarzanie z niego energii
elektrycznej;
27a) prosument energii odnawialnej - odbiorcę końcowego wytwarzającego energię
elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w
mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego
odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu
przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z
2020 r. poz. 443 i 1486);
<27b) prosument wirtualny energii odnawialnej  odbiorcę końcowego wytwarzającego
energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w
instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej
do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku
wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego
odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie
stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej;
27c)

prosument zbiorowy energii odnawialnej – odbiorcę końcowego wytwarzającego

energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w
mikroinstalacji

lub

małej

instalacji

przyłączonej

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku
wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego
odbiorcy, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego
odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie
stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej;>
28) przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne;
29) przesyłanie - przesyłanie w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
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Prawo energetyczne;
29b)

reprezentant prosumentów – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
uprawnioną na podstawie umowy, o której mowa w art. 4a ust. 1, do reprezentacji
prosumentów wirtualnych energii odnawialnej lub prosumentów zbiorowych energii
odnawialnej, w szczególności w relacjach z operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego,

zarządcą

budynku

wielolokalowego

lub

organami

administracji architektoniczno-budowlanej, a w przypadku prosumenta wirtualnego
energii odnawialnej – także podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie
handlowe;>
30) rozruch technologiczny - pracę instalacji odnawialnego źródła energii mającą na celu
wyłącznie przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji;
31) sieci - sieci w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
32) sieć dystrybucyjna - sieć dystrybucyjną w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
33) sieć przesyłowa - sieć przesyłową w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne;
33a) spółdzielnia energetyczna - spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r.
- Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695, 875 i 2320) lub ustawy z dnia 4
października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem
działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach
odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub
biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej
członków,

przyłączonych

do

zdefiniowanej

obszarowo

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci
dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej;
33b) stała cena zakupu - cenę energii elektrycznej, po jakiej od wytwórcy, o którym mowa w
art. 70a ust. 1, zakupu dokonuje sprzedawca zobowiązany lub cenę stanowiącą podstawę
do wyliczenia ujemnego salda dla wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 2 albo w art.
70b ust. 9 pkt 2;
33c) toryfikat - wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21
GJ/t wytworzone w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z:
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przetwarzającego ich produkty,
b) części odpadów innych niż wymienione w lit. a, które ulegają biodegradacji, z
wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach
- przy czym proces ten przebiega w temperaturze pomiędzy 200-320°C w atmosferze
beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim
atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji obcych;
34) układ hybrydowy - instalację odnawialnego źródła energii, wytwarzającą energię
elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła są wykorzystywane nośniki energii wytwarzane oddzielnie z
odnawialnych źródeł energii, z możliwością wykorzystania paliwa pomocniczego, i ze
źródeł energii innych niż odnawialne, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane
wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła;
<34a) układ pomiarowo-rozliczeniowy – układ pomiarowo-rozliczeniowy w rozumieniu
art. 3 pkt 63 ustawy – Prawo energetyczne;>
35) układ rozdzielony - układ urządzeń służący do wytwarzania energii elektrycznej albo
ciepła w odrębnych procesach technologicznych;
35a) umowa kompleksowa - umowę kompleksową w rozumieniu ustawy - Prawo
energetyczne;
36) wartość początkowa - wartość początkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217);
37) wyłączna strefa ekonomiczna - obszar wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej
Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021
r. poz. 234);
38) wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację w rozumieniu ustawy - Prawo
energetyczne;
39) wytwórca - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa
członkowskiego

Unii

Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

lub

państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną lub ciepło z
odnawialnych źródeł energii lub wytwarzający biogaz rolniczy w instalacjach
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w wyłącznej strefie ekonomicznej;
40) zboża pełnowartościowe - ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe dla zbóż w
zakupie interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia wymienionego w pkt 3, które
podlegają zakupowi interwencyjnemu.
Rozdział 2
[Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem
wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów]
<Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji,
z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów,
oraz zasady wytwarzania energii elektrycznej przez prosumentów energii odnawialnej,
prosumentów zbiorowych energii odnawialnej oraz prosumentów wirtualnych energii
odnawialnej>

Art. 4.
1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości
energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez
prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
1) większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
2) nie większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,8.
<1a. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia:
1) ilości

energii

elektrycznej

wprowadzonej

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wobec
ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w tym okresie w celu jej zużycia na
potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej lub prosumenta zbiorowego
energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji lub małej
instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
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b) nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8
– w odniesieniu do instalacji, w których energia elektryczna została wytworzona i
wprowadzona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej po raz pierwszy w
okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., z wyłączeniem mikroinstalacji
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej zgodnie z art. 4d ust. 2–
5;
2) wartości

energii

elektrycznej

wprowadzonej

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej od 1 lipca 2022 r. przez prosumenta energii odnawialnej,
prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii
odnawialnej, wytwarzającego energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła
energii, której przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i wprowadzenie z niej
energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej po raz pierwszy
nastąpiło po 31 marca 2022 r., z wyłączeniem mikroinstalacji przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej zgodnie z art. 4d ust. 2–5, wobec wartości
energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne.
1b. Prosument energii odnawialnej korzystający z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1,
może nie później niż na 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału, złożyć pisemne
oświadczenie do sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, o skorzystaniu z
zasad prowadzenia rozliczeń określonych w ust. 1a pkt 2. W przypadku, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, zasady prowadzenia rozliczeń określone w ust. 1a pkt 2
stosuje się od pierwszego dnia kolejnego kwartału, lecz nie wcześniej niż od 1 lipca
2022 r., przez okres 15 lat, pomniejszony o okres korzystania przez tego prosumenta
energii odnawialnej z rozliczeń prowadzonych na zasadach określonych w ust. 1.
1c. Prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii
odnawialnej może przypisać do jednego punktu poboru energii, w którym pobiera
energię elektryczną, moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnych źródeł
energii, która nie przekracza mocy umownej ustalonej dla tego punktu poboru
energii, nie większą niż 50 kW.
1d. Moc zainstalowaną elektryczną, o której mowa w ust. 1c, ustala się na podstawie:
1) mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii
wykorzystywanej przez prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub
prosumenta wirtualnego energii odnawialnej;
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a) prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej, lub
b) prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej.>
[2. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wskazań
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.
2a.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o
którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobranej z tej
sieci przez prosumenta energii odnawialnej przed sumarycznym bilansowaniem i po
sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej do tej sieci i z niej pobranej z
wszystkich faz.]

<2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w odniesieniu do:
1) prosumenta energii odnawialnej – dokonuje się z uwzględnieniem zasad, o których
mowa w ust. 2a–2d, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
dokonującego pomiaru ilości energii elektrycznej w punkcie poboru energii
prosumenta energii odnawialnej;
2) prosumenta zbiorowego energii odnawialnej – dokonuje się z uwzględnieniem zasad,
o których mowa w ust. 2a–2d, na podstawie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego dokonującego pomiaru ilości energii elektrycznej:
a) wytworzonej w mikroinstalacji lub małej instalacji, przy czym ilość energii
elektrycznej wytworzonej ustala się odpowiednio do udziału prosumenta zbiorowego
energii odnawialnej w wytwarzaniu energii odnawialnej w tej instalacji, określonego
w umowie, o której mowa w art. 4a ust. 1,
b) pobranej przez prosumenta zbiorowego energii odnawialnej;
3) prosumenta wirtualnego energii odnawialnej – dokonuje się z uwzględnieniem zasad,
o których mowa w ust. 2b–2d, na podstawie:
a) wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonującego pomiaru ilości energii
elektrycznej pobranej przez prosumenta wirtualnego energii odnawialnej,
b) ilości energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta wirtualnego energii
elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, zgłoszonej przez podmioty
odpowiedzialne za bilansowanie handlowe tej instalacji odnawialnego źródła energii i
sprzedawcy energii prosumenta wirtualnego energii elektrycznej, do operatora
systemu przesyłowego elektroenergetycznego w ramach bilansowania handlowego, o
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wytworzonej przez prosumenta wirtualnego energii elektrycznej w instalacji
odnawialnego źródła energii ustala się jako iloczyn:
– udziału prosumenta wirtualnego energii odnawialnej w wytwarzaniu energii
odnawialnej w instalacji odnawialnego źródła energii, określonego w umowie, o
której mowa w art. 4a ust. 1, oraz
– ilości energii elektrycznej określonej dla danego okresu rozliczania niezbilansowania
(t) jako energia planowana do wprowadzenia do sieci z tej instalacji odnawialnego
źródła energii – w przypadku gdy instalacja odnawialnego źródła energii i
sprzedawca energii mają różny podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe,
albo
– ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej z tej instalacji
odnawialnego źródła energii, w przypadku gdy instalacja odnawialnego źródła
energii i sprzedawca energii mają ten sam podmiot odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe i sprzedawca energii wyrazi zgodę na taki sposób ustalania ilości energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii.
2a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego udostępnia sprzedawcy, o
którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane obejmujące godzinowe ilości energii
elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
przez:
1) prosumenta energii odnawialnej przed sumarycznym bilansowaniem i po
sumarycznym bilansowaniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do i
pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, zarejestrowanej uprzednio
przez liczniki zdalnego odczytu, w rozumieniu art. 3 pkt 64 ustawy  Prawo
energetyczne, na wszystkich fazach instalacji elektrycznej, dokonywanym w
systemie

informatycznym

operatora

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego;
2) prosumenta zbiorowego energii odnawialnej przed sumarycznym bilansowaniem
i po sumarycznym bilansowaniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do i
pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, zarejestrowanej uprzednio
przez liczniki zdalnego odczytu w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 64 ustawy 
Prawo energetyczne, na wszystkich fazach instalacji elektrycznej dokonywanym
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systemie

informatycznym

operatora

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego.>
<2b. Rozliczenia pomiędzy sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, a
prosumentem energii odnawialnej, prosumentem zbiorowym energii odnawialnej lub
prosumentem wirtualnym energii odnawialnej są prowadzone na podstawie ilości
energii sumarycznie zbilansowanej w każdej godzinie. Sumarycznie zbilansowana
ilość energii elektrycznej, wprowadzona do i pobrana z sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej,

przez

prosumenta

energii

odnawialnej,

prosumenta

zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej,
jest wyznaczana dla danej godziny metodą wektorową według następującego wzoru:
𝑬𝒃(𝒕) = 𝑬𝒑(𝒕) − 𝑬𝒘(𝒕) ,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Eb(t)

 ilość energii sumarycznie zbilansowanej w godzinie (t), wyrażoną w

kWh, podlegającą rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym; wartość
dodatnia oznacza ilość energii elektrycznej pobranej w danej godzinie (t) z sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej, a wartość ujemna oznacza ilość energii
elektrycznej wprowadzonej w danej godzinie (t) do tej sieci,
Ep(t)

 sumę ze wszystkich faz ilości energii elektrycznej pobranej w godzinie (t)

z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, wyrażoną w kWh,
Ew(t)

 sumę ze wszystkich faz ilości energii elektrycznej wprowadzonej w

godzinie (t) do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, wyrażoną w kWh, przy
czym dla prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, jako ilość energii
elektrycznej

wprowadzonej

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej

przyjmuje się ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego
źródła energii wyznaczoną zgodnie z ust. 2 pkt 3 lit. b.
2c. W zakresie rozliczania, o którym mowa w ust. 2b, w przypadku gdy:
1) prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii
odnawialnej pobierze odpowiednio z instalacji albo z sieci w miejscu, w którym
dokonywany jest pomiar energii elektrycznej pobieranej, większą ilość energii
elektrycznej niż przysługująca mu ilość energii elektrycznej wytworzonej w
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elektrycznej ponad wytworzoną dla niego w instalacji odnawialnego źródła
energii pobiera on z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej;
2) prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii
odnawialnej pobierze odpowiednio z instalacji albo z sieci w miejscu, w którym
dokonywany jest pomiar energii pobieranej, mniejszą ilość energii elektrycznej
niż przysługująca mu ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji
odnawialnego źródła energii, to uznaje się że nadwyżkę energii elektrycznej
ponad jego pobór wprowadza on do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej;
3) energia elektryczna w jednym miejscu dostarczania energii elektrycznej jest
pobierana przez podmiot będący jednocześnie prosumentem energii odnawialnej
oraz prosumentem zbiorowym energii odnawialnej lub prosumentem wirtualnym
energii odnawialnej, w pierwszej kolejności jest rozliczana energia elektryczna
wprowadzona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobrana z tej sieci
przez ten podmiot działający jako prosument energii odnawialnej, następnie jest
rozliczana

energia

elektryczna

wprowadzona

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej i pobrana z tej sieci przez ten podmiot działający jako
prosument zbiorowy energii odnawialnej, a jako ostatnia jest rozliczana energia
elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobrana
z tej sieci przez ten podmiot działający jako prosument wirtualny energii
odnawialnej;
4) energia elektryczna w jednym miejscu dostarczania energii elektrycznej jest
pobierana przez podmiot będący jednocześnie prosumentem zbiorowym energii
odnawialnej oraz prosumentem wirtualnym energii odnawialnej, w pierwszej
kolejności

jest

rozliczana

energia

elektryczna

wprowadzona

do

sieci

dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobrana z tej sieci przez ten podmiot
działający jako prosument zbiorowy energii odnawialnej.
2d. W przypadku gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy w punkcie poboru energii
elektrycznej przez prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta
wirtualnego energii odnawialnej nie umożliwia ustalenia godzinowej ilości pobranej
energii elektrycznej, to operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
ustala godzinowy pobór energii elektrycznej z uwzględnieniem standardowego
profilu zużycia, o którym mowa w art. 3 pkt 39 ustawy – Prawo energetyczne.>
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Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i pobranej z tej
sieci przez prosumenta energii odnawialnej na podstawie danych pomiarowych po
sumarycznym bilansowaniu, o których mowa w ust. 2a.]

<3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii
elektrycznej

wprowadzonej

do

i

pobranej

z

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, z prosumentem
energii odnawialnej lub prosumentem zbiorowym energii odnawialnej w okresie
rozliczeniowym określonym w umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży,
zgodnie z ust. 1 lub ust. 1a pkt 1, według następującego wzoru:
𝑬𝒓(𝒐) = 𝑬𝒃𝒑 + (𝑬𝒃𝒘 ∗ 𝑾𝒊) + 𝑬𝒓(𝒐−𝟏)
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Er(o)

– ilość energii rozliczonej jako wprowadzona do albo pobrana z sieci

dystrybucyjnej elektroenergetycznej w danym okresie rozliczeniowym, wyrażoną
w kWh,
Ebp

– sumę ilości energii sumarycznie zbilansowanej ze wszystkich godzin (t)

okresu rozliczeniowego, dla których wynik sumarycznego bilansowania jest
dodatni, oznaczoną symbolem Eb(t) we wzorze, o którym mowa w ust. 2b,
wyrażoną w kWh,
Ebw

– sumę ilości energii sumarycznie zbilansowanej ze wszystkich godzin (t)

okresu rozliczeniowego, dla których wynik sumarycznego bilansowania jest
ujemny, oznaczoną symbolem Eb(t) we wzorze, o którym mowa w ust. 2b,
wyrażoną w kWh,
Er(o-1)

– ilość energii elektrycznej niewykorzystanej przez prosumenta energii

odnawialnej lub prosumenta zbiorowego energii odnawialnej w poprzednich
okresach rozliczeniowych rozliczaną w bieżącym okresie rozliczeniowym zgodnie
z ust. 5, dla której wartość rozliczenia jest ujemna, wyrażoną w kWh,
Wi – odpowiedni stosunek ilościowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub ust. 1a pkt 1,
równy 0,8 dla mikroinstalacji lub małej instalacji o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie większej 10 kW oraz równy 0,7 dla instalacji o łącznej mocy
większej niż 10 kW.>
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- 17 <3a. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia, o którym
mowa w ust. 1a pkt 2, na podstawie ilości energii sumarycznie zbilansowanych
zgodnie z ust. 2a–2d, w zakresie różnicy pomiędzy wartością energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, ustaloną w sposób
określony w art. 4b, oraz wartością energii elektrycznej pobranej z tej sieci, ustaloną
w sposób określony w art. 4c ust. 3.>
4. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej w sposób, o którym mowa w ust. 1, prosument
energii odnawialnej nie uiszcza:
1) na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, opłat z tytułu jej rozliczenia;
2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej
pobranej przez prosumenta energii odnawialnej; opłaty te są uiszczane przez
sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, wobec operatora systemu
dystrybucyjnego

elektroenergetycznego,

do

sieci

którego

przyłączona

jest

mikroinstalacja.
<4. Od energii elektrycznej:
1) rozliczonej zgodnie z ust. 1 albo ust. 1a pkt 1 lub której wartość rozliczono
zgodnie z ust. 1a pkt 2, prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy
energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej nie uiszcza
opłat z tytułu jej rozliczenia na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust.
1a;
2) rozliczonej zgodnie z ust. 1 albo ust. 1a pkt 1, sprzedawca, o którym mowa w art.
40 ust. 1a, uiszcza, na podstawie ilości energii elektrycznej sumarycznie
zbilansowanej zgodnie z ust. 2b, opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączony
jest prosument energii odnawialnej lub prosument zbiorowy energii odnawialnej,
których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez tego prosumenta, zaś prosument ten
nie uiszcza tych opłat.>
<4a. W przypadku zawarcia umowy kompleksowej przez prosumenta energii
odnawialnej,

prosumenta

zbiorowego

energii

odnawialnej

lub

prosumenta

wirtualnego energii odnawialnej ze sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, i
dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 1a pkt 2, opłaty których wysokość,
zgodnie z taryfą operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do sieci
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- 18 którego przyłączony jest prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy
energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej, zależą od ilości
energii elektrycznej pobranej, są uiszczane przez:
1) prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub
prosumenta wirtualnego energii odnawialnej na rzecz tego sprzedawcy;
2) sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, wobec operatora systemu
dystrybucyjnego

elektroenergetycznego,

z

którego

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii
odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej pobiera energię
elektryczną.
4b. W przypadku zawarcia przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta
zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej ze
sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, umowy sprzedaży i dokonywania
rozliczeń, o których mowa w ust. 1a pkt 2, opłaty których wysokość, zgodnie z taryfą
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego
przyłączony jest ten prosument, zależą od ilości energii elektrycznej pobranej, są
uiszczane na rzecz tego operatora przez prosumenta energii odnawialnej,
prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii
odnawialnej.
4c. Wysokość opłat pobieranych, o których mowa w ust. 4a i 4b, uiszczanych przez:
1) prosumenta energii odnawialnej lub prosumenta zbiorowego energii odnawialnej
w odniesieniu do energii elektrycznej podlegającej rozliczeniu na zasadach
określonych w ust. 1, 1a i 3, ustala się na podstawie sumy ilości energii
sumarycznie zbilansowanej we wszystkich godzinach (t) okresu rozliczeniowego,
których wynik bilansowania jest dodatni, oznaczonej w ust. 2b symbolem Eb(t);
2) prosumenta wirtualnego energii odnawialnej ustala się na podstawie sumy ilości
energii pobranej przez prosumenta we wszystkich godzinach (t) okresu
rozliczeniowego, oznaczonej w ust. 2b symbolem Ep(t).>
5. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie
wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Jako datę
wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca
kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że
niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na
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- 19 kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty
wprowadzenia tej energii do sieci.
<5a. W rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej do i pobranej z sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej, o którym mowa w ust. 3, niezależnie od liczby
stref czasowych w danej grupie taryfowej, w pierwszej kolejności, przed energią
wprowadzoną w bieżącym okresie rozliczeniowym rozliczana jest energia z
najstarszą datą wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, z
zastrzeżeniem ust. 11.
5b. W przypadku gdy prosument energii odnawialnej lub prosument zbiorowy energii
odnawialnej rozliczany jest według grupy taryfowej wielostrefowej, rozliczenie, o
którym mowa w ust. 3, następuje w sposób określony w ust. 5a, przy czym w
pierwszej kolejności rozlicza się energię elektryczną pobraną w tej samej strefie
czasowej.
5c. Jeżeli po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, w danej strefie czasowej powstaną
nadwyżki ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej, nadwyżki te uwzględnia się w bilansowaniu
pozostałych stref czasowych.
5d. W przypadku gdy prosument energii odnawialnej lub prosument zbiorowy energii
odnawialnej rozliczany jest według grupy taryfowej wielostrefowej, która obejmuje
więcej niż dwie strefy czasowe, występujące nadwyżki uwzględnia się począwszy od
strefy czasowej z najwyższym poziomem składnika zmiennego stawki sieciowej.
5e. Jeżeli po rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, dokonanym w kolejności określonej w
ust. 5a–5d, w danym okresie rozliczeniowym powstaną nadwyżki, uwzględnia się je
w rozliczeniu dokonywanym w kolejnych okresach rozliczeniowych, w kolejności od
strefy czasowej z najwyższym poziomem składnika zmiennego stawki sieciowej
zawartej w danej grupie taryfowej taryfy operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, do którego jest przyłączony prosument energii odnawialnej
lub prosument zbiorowy energii odnawialnej, do strefy z najniższym poziomem tego
składnika.>
[6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje prosumenta energii odnawialnej
o ilości rozliczonej energii, o której mowa w ust. 1, zgodnie z okresami rozliczeniowymi
przyjętymi w umowie kompleksowej.
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teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia prosumentowi energii odnawialnej
dane pomiarowe, o których mowa w ust. 2a.]
<6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, udostępnia prosumentowi energii
odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi
wirtualnemu energii odnawialnej, w przejrzystej i zrozumiałej formie, szczegółowe
informacje dotyczące rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 i 3a, w tym dane
pomiarowe obejmujące ilości odnawialnej energii elektrycznej wprowadzonej do i
pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii
odnawialnej,

prosumenta

zbiorowego

energii

odnawialnej

lub

prosumenta

wirtualnego energii odnawialnej, ustalone na zasadach określonych w ust. 2a–2d, a w
przypadku rozliczenia, o którym mowa w ust. 3a, również dane obejmujące wartości
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci przez prosumenta
energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta
wirtualnego energii odnawialnej.
6a. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, zapewnia od 1 lipca 2022 r.
funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia
prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej
lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej dane, o których mowa w ust. 2a,
oraz informacje i dane, o których mowa w ust. 6.>
[7. W zakresie nieuregulowanym ustawą do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku
prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320) stosuje się
przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony
konsumenta.
8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, przez
prosumenta energii odnawialnej niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419
oraz z 2021 r. poz. 72 i 255), zwaną dalej "ustawą - Prawo przedsiębiorców", nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy.]
<7. W zakresie nieuregulowanym ustawą do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1–3a, w
przypadku prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii
odnawialnej

lub

prosumenta

wirtualnego

energii
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odnawialnej

będącego

- 21 konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509), stosuje się
przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony
konsumenta.
8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej energii
elektrycznej, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 1a, przez prosumenta energii
odnawialnej,

prosumenta

zbiorowego

energii

odnawialnej

lub

prosumenta

wirtualnego energii odnawialnej niebędącego przedsiębiorcą, o którym mowa w
ustawie – Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej w
rozumieniu art. 3 tej ustawy.>
9. (uchylony).
<9a. Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystywana przez prosumenta energii
odnawialnej,
wirtualnego

prosumenta
energii

zbiorowego

odnawialnej

energii

spełnia

odnawialnej

wymogi

lub

określone

dla

prosumenta
jednostek

wytwórczych w przepisach odrębnych.>
[10. Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest zużyciem energii
wyprodukowanej przez danego prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn.
zm.).]
<10. Pobrana energia elektryczna podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 1a,
jest zużyciem energii wyprodukowanej na potrzeby własne przez prosumenta energii
odnawialnej,

prosumenta

zbiorowego

energii

odnawialnej

lub

prosumenta

wirtualnego energii odnawialnej i nie stanowi:
1) sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju,
2) zużycia energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej
zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który
dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu
– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).>
<10a. W zakresie pobranej energii elektrycznej podlegającej rozliczeniu, o którym
mowa w ust. 1 i 1a, nie stosuje się obowiązków, o których mowa w:
1) art. 52 ust. 1;
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- 22 2) art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021
r. poz. 468 i 868).>
[11. Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta energii
odnawialnej do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje
sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym
opłat, o których mowa w ust. 4.]
<11. W przypadku gdy:
1) prosument energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1,
nie odbierze energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej w okresie 12 miesięcy od daty jej wprowadzenia do sieci
zgodnie z ust. 5, to nieodebraną energią dysponuje sprzedawca, o którym mowa
w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których
mowa w ust. 4;
2) prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub
prosument wirtualny energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa
w ust. 1a pkt 2, nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca
kalendarzowego środków

odpowiadających wartości

energii

elektrycznej

wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w tym miesiącu w
okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki
stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej,
prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu
energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w
terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym
miesiącu. Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu
procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu
kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.>
12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w
rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.).
[13. Operatorzy

systemów

dystrybucyjnych

elektroenergetycznych

są

obowiązani

niezwłocznie zawrzeć z wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą, o
którym mowa w art. 40 ust. 1a, umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują
zmiany zawartych umów w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę
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takiej umowy przez wybranego sprzedawcę.]
<13. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani do
zawarcia ze sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonującym sprzedaży
energii elektrycznej prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu
energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej, umowy o
świadczenie usług dystrybucji lub do dokonania zmiany zawartej umowy, w terminie
21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie lub zmianę takiej umowy przez tego
sprzedawcę, w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczeń
zgodnie z ust. 1 i 1a.>
<13a. W przypadku gdy prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii
odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej zawrze umowę sprzedaży
ze sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, operatorzy systemów
dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani do zawarcia z tym
prosumentem umowy o świadczenie usług dystrybucji lub dokonania zmiany
zawartej umowy w terminie 21 dni od dnia złożenia przez niego wniosku o zawarcie
lub zmianę takiej umowy, w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę
rozliczeń zgodnie z ust. 1 i 1a.>
[14. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) 13 szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz
bilansowania ilości energii, o których mowa w ust. 2a,
2) 14 szczegółowy sposób dokonywania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, z
uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych
stosowanych wobec prosumenta energii odnawialnej, oraz podstawę wyliczenia opłat,
o których mowa w ust. 4 pkt 2,
3) szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych, o których mowa
w ust. 2a, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami
energetycznymi a prosumentami energii odnawialnej
- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń prosumentów
energii odnawialnej oraz ochronę ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne
funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.]
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1. W przypadku gdy więcej niż jeden prosument zbiorowy energii odnawialnej
wytwarza energię elektryczną w mikroinstalacji lub małej instalacji lub gdy więcej
niż jeden prosument wirtualny energii odnawialnej wytwarza energię elektryczną w
instalacji odnawialnego źródła energii, prosumenci zbiorowi energii odnawialnej lub
prosumenci wirtualni energii odnawialnej zawierają umowę, w której określają co
najmniej:
1) przysługujący poszczególnym prosumentom zbiorowym energii odnawialnej lub
prosumentom wirtualnym energii odnawialnej udział, wyrażony w procentach, w
wytwarzaniu

energii

elektrycznej

z

odnawialnego

źródła

energii

oraz

maksymalną moc zainstalowaną elektryczną, wyrażoną w jednostkach energii,
której ten udział odpowiada;
2) tytuł prawny przysługujący prosumentom zbiorowym energii odnawialnej do
mikroinstalacji lub małej instalacji lub tytuł prawny przysługujący prosumentom
wirtualnym energii odnawialnej do instalacji odnawialnego źródła energii;
3) reprezentanta prosumentów;
4) zasady

zarządzania

instalacją

odnawialnego

źródła

energii

oraz

odpowiedzialności za bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację
oraz remonty instalacji odnawialnego źródła energii, a w przypadku prosumenta
wirtualnego energii odnawialnej także odpowiedzialności za bilansowanie
handlowe;
5) położenie oraz dane techniczne instalacji odnawialnego źródła energii, w
szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej;
6) położenie oraz dane identyfikacyjne punktów poboru energii elektrycznej
poszczególnych prosumentów zbiorowych energii odnawialnej lub prosumentów
wirtualnych energii odnawialnej;
7) zasady zmiany umowy, w szczególności zmiany udziałów w wytwarzanej energii
elektrycznej w odnawialnym źródle energii przysługujących poszczególnym
prosumentom, oraz zasady rozwiązania umowy.
2. Mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystywana przez prosumentów zbiorowych
energii odnawialnej nie stanowią części składowej budynku wielolokalowego.
3. Przysługujący poszczególnym prosumentom zbiorowym energii odnawialnej lub
prosumentom wirtualnym energii odnawialnej udział w wytwarzaniu energii
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miesięcy. W przypadku zmiany tego udziału po upływie okresu, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, zmiana taka obowiązuje przez okres 12 miesięcy.
4. W przypadku gdy właścicielem lub zarządcą mikroinstalacji lub małej instalacji
wykorzystywanych przez prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub instalacji
odnawialnego źródła energii wykorzystywanej przez prosumenta wirtualnego energii
odnawialnej, jest podmiot niebędący tym prosumentem zbiorowym energii
odnawialnej lub prosumentem wirtualnym energii odnawialnej, ten podmiot jest
obowiązany – w przypadku gdy jest stroną umowy, o której mowa w ust. 1 – do
stosowania się do poleceń oraz instrukcji prosumentów zbiorowych energii
odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, na zasadach
określonych w tej umowie, a jeżeli nie jest jej stroną – na zasadach określonych w
osobnym

porozumieniu

prosumentów

zbiorowych

energii

odnawialnej

lub

prosumentów wirtualnych energii odnawialnej z właścicielem lub zarządcą instalacji.
Podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być reprezentantem
prosumentów.
5. W

przypadku

gdy

właścicielem

mikroinstalacji

lub

małej

instalacji

wykorzystywanych przez prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub zarządcą
instalacji odnawialnego źródła

energii

wykorzystywanej przez prosumenta

wirtualnego energii odnawialnej, nie jest ten prosument zbiorowy energii
odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej, każdy z prosumentów
zbiorowych energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej
może zawrzeć z właścicielem lub zarządcą instalacji odrębną umowę, o której mowa
w ust. 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7, dotyczą prosumenta
zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, z
którym jest zawierana dana umowa.
6. Do właściciela lub zarządcy instalacji będącego jednym spośród kilku prosumentów
zbiorowych energii odnawialnej albo prosumentów wirtualnych energii odnawialnej
stosuje się przepis ust. 5.
7. Prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej oraz
prosument wirtualny energii odnawialnej jest obowiązany do:
1) dysponowania tytułem prawnym do instalacji odnawialnego źródła energii, za
który uważa się także umowę, o której mowa w art. 4a ust. 1;
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którym została zlokalizowana instalacja odnawialnego źródła energii, chyba że
korzysta z tej instalacji na zasadach określonych w ust. 4–6 – w takim przypadku
tytułem prawnym do nieruchomości lub obiektu budowlanego, na którym została
zlokalizowana

instalacja

odnawialnego

źródła

energii,

jest

obowiązany

dysponować właściciel lub zarządca tej instalacji;
3) wytwarzania energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii
spełniającej wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w
przepisach prawa budowlanego, przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
przepisach sanitarnych lub przepisach o ochronie środowiska;
4) niewykorzystywania podczas wytwarzania energii elektrycznej w instalacji
odnawialnego źródła energii paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich
przetworzenia lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których
dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub
biopłynami, zwiększające ich wartość opałową.

Art. 4b.
1. W przypadku gdy prosument energii odnawialnej lub prosument zbiorowy energii
odnawialnej wytworzył energię elektryczną w odnawialnym źródle energii i
wprowadził ją do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w okresie od 1 lipca 2022
r. do 30 czerwca 2024 r., wartość energii elektrycznej, o której mowa w art. 4 ust. 1a
pkt 2, jest wyznaczana dla każdego miesiąca kalendarzowego i stanowi iloczyn:
1) sumy ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej lub prosumenta
zbiorowego energii

odnawialnej w poszczególnych

okresach

rozliczania

niezbilansowania (t) składających się na dany miesiąc kalendarzowy, oznaczonej
w art. 4 ust. 2b symbolem Eb (t) przyjmującym wartości ujemne;
2) rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej, o której mowa w ust. 5,
wyznaczonej dla danego miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku gdy prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii
odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej wytworzył energię
elektryczną w odnawialnym źródle energii i wprowadził ją do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej od 1 lipca 2024 r., wartość energii elektrycznej, o której mowa
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stanowi sumę następujących iloczynów wyznaczonych dla poszczególnych okresów
rozliczania niezbilansowania (t) w tym miesiącu:
1) ilości

energii

elektrycznej

elektroenergetycznej

wprowadzonej

do

sieci

dystrybucyjnej

przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta

zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej
oznaczonej w art. 4 ust. 2b symbolem Eb (t) przyjmującym wartość ujemną;
2) rynkowej ceny energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4, przy czym jeżeli
wartość tej ceny jest ujemna dla danego okresu rozliczania niezbilansowania (t),
to w celu wyznaczania wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w
okresie t przez prosumenta energii odnawialnej nie będącego równocześnie
prosumentem zbiorowym energii odnawialnej lub prosumentem wirtualnym
energii odnawialnej, przyjmuje się cenę równą zero, z zastrzeżeniem ust. 17 i 18.
3. Uprawnienie do rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1a, powstaje od daty
wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i
wprowadzenia jej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, i trwa przez okres
kolejnych 15 lat.
4. Rynkowa cena energii elektrycznej ustalana jest dla każdego okresu rozliczania
niezbilansowania, w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku
wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019, str. 54), zwanego
dalej „rozporządzeniem 2019/943”, jako ważona wolumenem obrotu średnia z cen
energii elektrycznej określonych dla polskiego obszaru rynkowego dla wszystkich
sesji notowań danej doby w systemie kursu jednolitego na rynkach dnia następnego,
prowadzonych:
1) przez giełdę towarową w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 oraz z 2021 r. poz. 1505)
oraz
2) w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego prowadzonego przez
wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej.
5. Rynkowa cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4, jest obliczana według
wzoru:
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gdzie poszczególne symbole oznaczają:
CGs – cena energii elektrycznej określona w systemie kursu jednolitego na sesji
notowań s rynku dnia następnego [zł/MWh],
EGs – ilość energii elektrycznej stanowiąca wolumen obrotu na sesji notowań s
rynku dnia następnego z określaniem ceny energii w systemie kursu jednolitego
[MWh],
S

– zbiór sesji notowań rynku dnia następnego z określaniem ceny energii w
systemie kursu jednolitego prowadzonych przez giełdę towarową lub w ramach
jednolitego łączenia rynków dnia następnego prowadzonych przez wyznaczonych
operatorów rynku energii elektrycznej.

6. Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej ustalana jest dla każdego miesiąca
kalendarzowego, jako ważona wolumenem energii elektrycznej wprowadzanej do
sieci elektroenergetycznej przez prosumentów energii odnawialnej lub prosumentów
zbiorowych

energii

odnawialnej

wytwarzających

energię

elektryczną

w

mikroinstalacjach lub małych instalacjach, średnia z rynkowych cen energii
elektrycznej, o których mowa w ust. 4.
7. Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 6, jest obliczana
według wzoru:
𝑹𝑪𝑬𝒎 =

∑ 𝒕∈𝑻(𝑬𝒕 ∙𝑹𝑪𝑬𝒕 )
∑𝒕∈𝑻 𝑬𝒕

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Et

–

sumaryczny

wolumen

elektroenergetycznej

w

energii

okresie

elektrycznej
rozliczania

wprowadzanej

niezbilansowania

do
t

sieci
przez

prosumentów energii odnawialnej oraz prosumentów zbiorowych energii
odnawialnej wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach lub
małych

instalacjach,

przyłączonych

do

sieci

operatorów

systemów

dystrybucyjnych elektroenergetycznych, posiadających bezpośrednie połączenia
z siecią przesyłową oraz posiadających zawartą umowę na świadczenie usług
dystrybucyjnych z co najmniej 200 000 odbiorcami końcowymi [MWh],
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rozliczania niezbilansowania t, przy czym jeżeli RCEt ma wartość ujemną dla
danego okresu t, to dla tego okresu t przyjmuje się RCEt równą zero [zł/MWh],
T – zbiór okresów rozliczania niezbilansowania w miesiącu.
8. W przypadku gdy notowania na rynku dnia następnego są prowadzone dla okresów
dłuższych niż okres rozliczania niezbilansowania, to za rynkową cenę energii dla
danego okresu rozliczania niezbilansowania przyjmuje się cenę rozliczeniową
określaną w systemie kursu jednolitego dla rynku dnia następnego, wyznaczoną dla
okresu obejmującego dany okres rozliczania niezbilansowania.
9. W przypadku gdy cena energii elektrycznej określona w systemie kursu jednolitego
na sesji notowań rynku dnia następnego wyrażona jest w walucie obcej, przeliczenia
tej ceny dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania na złote dokonuje się
według opublikowanego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w
którym odbywała się sesja notowań, a jeżeli kurs dla tego dnia nie został
opublikowany, to kursu opublikowanego w najbliższym dniu poprzedzającym.
10. W przypadku gdy dla okresu rozliczania niezbilansowania t nie jest możliwe
wyznaczenie rynkowej ceny energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4, to dla tego
okresu rozliczania niezbilansowania jako obowiązującą wartość tej ceny, przyjmuje
się wartość rynkowej ceny energii elektrycznej wyznaczonej dla okresu rozliczania
niezbilansowania t w najbliższym dniu poprzedzającym, dla którego cena ta została
wyznaczona.
11. W przypadku gdy rozliczenia pomiędzy sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust.
1a, i prosumentem energii odnawialnej, prosumentem zbiorowym energii
odnawialnej lub prosumentem wirtualnym energii odnawialnej są prowadzone z
wykorzystaniem danych pomiarowych wyznaczanych dla okresów dłuższych niż
okres rozliczania niezbilansowania, lub gdy dla prosumenta wirtualnego nie jest
możliwe ustalenie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci w okresie
rozliczania niezbilansowania, to ustalenie ilości energii elektrycznej dla danego
okresu rozliczania niezbilansowania, przyjmowanej do wyznaczenia wartości energii
elektrycznej, o której mowa w ust. 2, oraz zobowiązań, o których mowa w art. 4c ust.
3, dokonuje się na podstawie ilości energii elektrycznej odpowiednio wprowadzonej
do sieci i pobranej z sieci, wyznaczonych dla okresu, dla którego prowadzone są
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okresie okresy rozliczania niezbilansowania.
12. Prosument energii odnawialnej nie będący równocześnie prosumentem zbiorowym
energii

odnawialnej

lub

prosumentem

wirtualnym

energii

odnawialnej,

wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji i podlegający z tego tytułu
rozliczeniom, o których mowa w art. 4 ust. 1a, może upoważnić w umowie
kompleksowej albo w umowie sprzedaży sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust.
1, do:
1) wyłączania tej mikroinstalacji lub ograniczania ilości wytwarzanej energii
elektrycznej w tej mikroinstalacji, tak by nie następowało wprowadzanie tej
energii do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w okresie, gdy cena energii
elektrycznej, o której mowa w ust. 4, jest ujemna, oraz
2) zainstalowania, utrzymywania w sprawności oraz użytkowania urządzeń
sterujących tą mikroinstalacją w celu, o którym mowa w pkt 1.
13. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 12, prosument energii
odnawialnej obowiązany jest do pokrycia 50% kosztu zakupu urządzeń służących do
sterowania mikroinstalacją, o których mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 3 miesięcy
od daty zainstalowania tych urządzeń, przy czym:
1) koszt związany z instalacją tych urządzeń ponosi sprzedawca, o którym mowa w
ust. 12, a urządzenia te pozostają własnością sprzedawcy;
2) sprzedawca, o którym mowa w ust. 12, ma obowiązek zdemontowania tych
urządzeń nie później niż z dniem zakończenia realizacji umowy kompleksowej
albo umowy sprzedaży z tym prosumentem energii odnawialnej, chyba że
postanowienia tej umowy stanowią inaczej albo prosument energii odnawialnej
skorzysta z prawa zakupu, o którym mowa w pkt 3;
3) prosument energii odnawialnej może zawrzeć ze sprzedawcą, o którym mowa w
art. 40 ust. 1, umowę sprzedaży należących do tego sprzedawcy urządzeń
służących do sterowania mikroinstalacją, o których mowa w ust. 12 pkt 2, za cenę
nie wyższą niż pozostałe 50% kosztu zakupu tych urządzeń;
4) sprzedawca nie może odmówić sprzedaży, o której mowa w pkt 3.
14. Sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1, realizującemu postanowienia umowy, o
których mowa w ust. 12, nie przysługuje od prosumenta energii odnawialnej
wynagrodzenie za realizację tych postanowień.
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odszkodowanie lub rekompensata za zmniejszoną ilość wytwarzanej energii
elektrycznej w mikroinstalacji w następstwie wykonania postanowień umowy, o
których mowa w ust. 12.
16. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci jest
przyłączona mikroinstalacja, o której mowa w ust. 12, ma obowiązek współpracować
z prosumentem energii odnawialnej oraz sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust.
1, przy realizacji postanowień umowy, o których mowa w ust. 12.
17. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1, może wystąpić do prosumenta energii
odnawialnej, o którym mowa w ust. 12, o zmianę albo zawarcie umowy
kompleksowej albo umowy sprzedaży zawierającej postanowienia, o których mowa
w ust. 12 pkt 1 i 2. W przypadku gdy prosument energii odnawialnej nie wyrazi
zgody na zmianę albo zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym, to
sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1, może stosować rynkową cenę energii
elektrycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dla tego prosumenta energii odnawialnej
bez uwzględniania reguły zastępowania ujemnych wartości tej ceny wartością równą
zero, w celu wyznaczania wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej.
18. W przypadku gdy prosument energii odnawialnej wystąpił do Koordynatora do
spraw negocjacji, o którym mowa w art. 31a ustawy – Prawo energetyczne, z
wnioskiem o rozwiązanie sporu dotyczącego stosowania rynkowej ceny energii
elektrycznej z uwzględnieniem ust. 17, wówczas do czasu rozwiązania sporu przez
tego Koordynatora przy stosowaniu rynkowej ceny energii elektrycznej, o której
mowa w ust. 2 pkt 2, dla tego prosumenta energii odnawialnej uwzględnia się regułę
zastępowania ujemnych wartości tej ceny wartością równą zero, w celu wyznaczania
wartości

energii

elektrycznej

wprowadzonej

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej.
Art. 4c.
1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu prowadzenia rozliczeń, o
których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzi konto dla prosumenta energii
odnawialnej,

prosumenta

zbiorowego

energii

odnawialnej

lub

prosumenta

wirtualnego energii odnawialnej, zwane dalej „kontem prosumenta”, na którym
ewidencjonuje ilości energii elektrycznej i wartości energii elektrycznej, o których
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elektryczną należną prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci,
zwaną dalej „depozytem prosumenckim”.
2. Depozyt prosumencki przeznaczany jest na rozliczenie zobowiązań prosumenta
energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta
wirtualnego energii odnawialnej z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy
prowadzącego konto prosumenta, o którym mowa w ust. 1.
3. Zobowiązanie prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii
odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, o którym mowa w ust.
2, określa się dla danego okresu rozliczeniowego jako suma iloczynów, dla
wszystkich okresów rozliczania niezbilansowania (t) w okresie rozliczeniowym, ilości
energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez
prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub
prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, oznaczonej w art. 4 ust. 2b symbolem
Eb(t) przyjmującym wartość dodatnią, oraz ceny sprzedaży energii elektrycznej
uwzględniającej obowiązkowe obciążenia podatkowe i fiskalne, stosowanej w
rozliczeniach pomiędzy sprzedawcą i prosumentem dla tego okresu rozliczenia
niezbilansowania.
4. Wartość depozytu prosumenckiego dotycząca danego miesiąca kalendarzowego jest
ustalana i przyporządkowywana do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu
kalendarzowym.
5. Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki, może być rozliczana na koncie
prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania tej kwoty jako depozyt
prosumencki na koncie prosumenta.
6. Po upływie 12 miesięcy od dnia przypisania danej kwoty środków do depozytu
prosumenckiego niewykorzystane lub niezwrócone na podstawie przepisu art. 4 ust.
11 pkt 2 środki, umarza się.
7. Na rozliczenie ze sprzedawcą w pierwszej kolejności przeznacza się środki o
najstarszej dacie przypisania do konta prosumenta jako depozyt prosumencki.
8. Prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub
prosument wirtualny energii odnawialnej korzystający z dostaw sprzedawcy innego
niż sprzedawca zobowiązany, o którym mowa w art. 40 ust. 1, ma prawo do zmiany
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i korzystania z rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2.
9. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dolicza do konta prosumenta wartość
energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej przez prosumenta energii odnawialnej
lub prosumenta zbiorowego energii odnawialnej, który korzystał z rozliczenia, o
którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1. Przepis art. 4 ust. 11 pkt 2 stosuje się
odpowiednio.
10. Wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej, o której mowa w ust. 9,
wyznacza się na podstawie miesięcznej rynkowej ceny energii elektrycznej ustalanej
dla czerwca 2022 r., zgodnie z art. 4b ust. 6.

Art. 4d.
1. Prosument energii odnawialnej dotychczas korzystający z rozliczeń, o których mowa
w art. 4 ust. 1, który skorzysta z rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, nie
może ponownie skorzystać z rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1.
2. Z rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1, korzysta prosument energii odnawialnej,
którego

mikroinstalacja

została

przyłączona

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej:
1) po 31 marca 2022 r. na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia, o
którym mowa w art. 7 ust. 8d4 ustawy – Prawo energetyczne, złożonego przez
tego prosumenta energii odnawialnej w terminie do 31 marca 2022 r., z
zastrzeżeniem ust. 3;
2) do 31 marca 2022 r., ale wprowadzenie energii elektrycznej do tej sieci nastąpiło
po raz pierwszy po 31 marca 2022 r.
3. W przypadku gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, złożone przez
prosumenta energii odnawialnej do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w terminie do 31 marca 2022 r. jest niekompletne lub
niepoprawne, to operator ten wzywa tego prosumenta do uzupełnienia lub
poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z
pouczeniem, że nie wykonanie wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje brak
możliwości skorzystania przez prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń na
podstawie art. 4 ust. 1.
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w wezwaniu przyczyny uznania zgłoszenia za niepoprawne lub niekompletne.
5. Jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie wskazanym w
tym wezwaniu prosument energii odnawialnej złoży kompletne i poprawne
zgłoszenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 ustawy – Prawo energetyczne, to uznaje
się, że zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zostało złożone w terminie do 31
marca 2022 r.>
Art. 5.
1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będący:
1) prosumentem energii odnawialnej,
2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców niebędącego
prosumentem energii odnawialnej;
-

10

informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego

sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji,
lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego źródła energii i
magazynu energii elektrycznej użytego w tej mikroinstalacji oraz łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed
dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
<1a. Reprezentant prosumentów, działając w imieniu i na rzecz prosumentów
zbiorowych energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej,
informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci
którego ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie jej przyłączenia,
lokalizacji przyłączenia, rodzaju odnawialnego źródła energii lub magazynu energii
elektrycznej użytego w tej mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej,
nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia
mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ustawy – Prawo energetyczne. W
przypadku mikroinstalacji wykorzystywanej przez prosumenta wirtualnego energii
odnawialnej, jej przyłączenie w trybie opisanym w zdaniu pierwszym może zostać
zrealizowane jedynie jeżeli w miejscu przyłączenia tej mikroinstalacji istnieje już
przyłącze do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i moc zainstalowana
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przyłączenia dla tego przyłącza.
1b. Reprezentant prosumentów, działając w imieniu i na rzecz prosumentów zbiorowych
energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, składa
wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i zawiera z operatorem systemu
dystrybucyjnego

elektroenergetycznego

umowę

o

przyłączenie

do

sieci

elektroenergetycznej instalacji odnawialnego źródła energii, w tym umowę o
przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej mikroinstalacji, jeżeli
zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ustawy – Prawo energetyczne nie jest
możliwe zastosowanie do mikroinstalacji procedury określonej w ust. 1a.
1c. W przypadku, o którym mowa w art. 4a ust. 4–6, przepisy ust. 1a i 1b stosuje się do
właściciela lub zarządcy mikroinstalacji lub małej instalacji wykorzystanej przez
prosumentów zbiorowych energii odnawialnej albo instalacji odnawialnego źródła
energii wykorzystywanej przez prosumentów wirtualnych energii odnawialnej.>
[2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja, o:
1)

11

zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub

magazynu energii elektrycznej, lub ich łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej - w
terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
2) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji - w terminie 45 dni od
dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii w mikroinstalacji.]
<2. Wytwórca lub reprezentant prosumentów, o którym mowa w ust. 11b, informuje
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została
przyłączona mikroinstalacja lub mała instalacja, o:
1) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji, małej
instalacji lub magazynu energii elektrycznej lub ich łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany;
2) trwającym dłużej niż 30 dni zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub w małej
instalacji  w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania
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- 36 energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub małej
instalacji.>
<3. Reprezentant prosumentów przekazuje operatorowi systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączana jest instalacja odnawialnego
źródła energii, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego
rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej z tej instalacji, zgłoszenie instalacji
odnawialnego źródła energii zawierające informację o:
1) przysługującym prosumentom zbiorowym energii odnawialnej lub prosumentom
wirtualnym energii odnawialnej udziale, wyrażonym w procentach, w
wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii oraz o
maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej, wyrażonej w jednostkach mocy,
której ten udział odpowiada;
2) położeniach

oraz

numerach

identyfikacyjnych

punktów

poboru

energii

elektrycznej poszczególnych prosumentów wirtualnych energii odnawialnej lub
prosumentów zbiorowych energii odnawialnej;
3) zasadach zarządzania instalacją odnawialnego źródła energii oraz zasadach
odpowiedzialności za bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację
oraz remonty instalacji odnawialnego źródła energii;
4) danych kontaktowych reprezentanta prosumentów;
5) w przypadku prosumenta wirtualnego energii odnawialnej o podmiocie
odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe instalacji odnawialnego źródła
energii.
4. Reprezentant prosumentów przekazuje operatorowi systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego zgłoszenie o każdej zmianie informacji, o których mowa w
ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zmiany informacji. Operator systemu
elektroenergetycznego uwzględnia zgłoszoną zmianę w terminie 14 dni od doręczenia
kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje informacje, o
których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, oraz ich aktualizacje dokonywane na podstawie ust.
4, do operatora informacji rynku energii, nie później niż w terminie 7 dni po dniu
otrzymania ich od reprezentanta prosumentów.
6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, ma prawo uzyskać od operatora
informacji rynku energii informacje, o których mowa w ust. 5, w zakresie
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wirtualnych energii odnawialnej, którzy zawarli z tym sprzedawcą umowy
kompleksowe lub umowy sprzedaży, przekazane do centralnego systemu informacji
rynku energii przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.>

Art. 6a.
1. [Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu
Regulacji

Energetyki,

zwanemu

dalej

"Prezesem

URE",

sprawozdanie

roczne

zawierające:]
<Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE
sprawozdanie roczne zawierające:>
1) informacje o:
[a) łącznej ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 4 ust. 1, wprowadzonej przez
prosumenta energii odnawialnej do sieci,]
<a) łącznej ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 4 ust. 1 oraz 1a,
wprowadzonej do sieci odrębnie przez prosumentów energii odnawialnej,
prosumentów zbiorowych energii odnawialnej oraz prosumentów wirtualnych
energii odnawialnej, wraz z informacją o liczbie poszczególnych prosumentów
energii odnawialnej, prosumentów zbiorowych energii odnawialnej oraz
prosumentów wirtualnych energii odnawialnej korzystających z rozliczeń
prowadzonych przez sprzedawcę zobowiązanego oraz sprzedawcę wybranego, o
których mowa w art. 40 ust. 1a,>
b) łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym
mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnego źródła energii w
mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
2) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu
wprowadzenia po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej przez poszczególnych
wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w
mikroinstalacji,
3) wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej
- w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.
2. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE, w terminie 75 dni od
dnia zakończenia roku kalendarzowego, sporządza zbiorczy raport, który:
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energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;
2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym
dalej "Biuletynem Informacji Publicznej URE", z zachowaniem przepisów o ochronie
danych osobowych.
[Art. 18a.
Przepisy art. 4 i art. 5 stosuje się do prosumentów energii odnawialnej wytwarzających
energię elektryczną z biogazu rolniczego.]
<Art. 18a.
Przepisy art. 4 i art. 5 stosuje się do prosumentów energii odnawialnej, prosumentów
zbiorowych energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej
wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego.>

[Art. 22a.
Przepisów art. 20-22 nie stosuje się do prosumentów energii odnawialnej wytwarzających
energię elektryczną z biogazu rolniczego.]

<Art. 22a.
Przepisów art. 20–22 nie stosuje się do prosumentów energii odnawialnej, prosumentów
zbiorowych energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej
wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego w odnawialnych źródłach
energii wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby tych prosumentów.>

Art. 38c.
1. Spółdzielnia energetyczna działa na obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego

lub

sieci

dystrybucyjnej

gazowej

lub

ciepłowniczej,

zaopatrujących w energię elektryczną, biogaz lub ciepło wytwórców i odbiorców
będących członkami tej spółdzielni, których instalacje są przyłączone do sieci danego
operatora lub do danej sieci ciepłowniczej.
1a.

28

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o członku spółdzielni energetycznej, należy

przez to rozumieć podmiot, którego instalacja jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.
3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje ze spółdzielnią energetyczną
rozliczenia

ilości

energii

elektrycznej

wprowadzonej

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej
zużycia na potrzeby własne przez spółdzielnię energetyczną i jej członków w stosunku
ilościowym 1 do 0,6.
4. Rozliczenia ilości energii, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na podstawie wskazań
urządzeń

pomiarowo-rozliczeniowych

przyłączonych

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni
energetycznej.
5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy, o
którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii
elektrycznej wprowadzonej i pobranej z jego sieci dystrybucyjnej przez wszystkich
wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej po wcześniejszym
sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej
z wszystkich faz dla trójfazowych instalacji.
6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje ze spółdzielnią energetyczną
rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej
spółdzielni energetycznej na podstawie danych pomiarowych, o których mowa w ust. 5.
7.
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Od ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych

źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców
energii elektrycznej spółdzielni energetycznej, w tym ilości energii elektrycznej
rozliczonej w sposób, o którym mowa w ust. 3, spółdzielnia energetyczna nie uiszcza:
1) na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, opłat z tytułu jej rozliczenia;
2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości pobranej energii
elektrycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców spółdzielni energetycznej;
opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, wobec
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego
przyłączone są instalacje odnawialnego źródła energii i instalacje wszystkich
odbiorców spółdzielni energetycznej.
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- 40 8. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia tej
energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się
ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona
do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie
rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na
kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci.
9. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje spółdzielnię energetyczną o ilości
rozliczonej energii, o której mowa w ust. 3, zgodnie z okresami rozliczeniowymi
przyjętymi

w umowie kompleksowej,

oraz przesyła spółdzielni energetycznej

szczegółowe zestawienie ilości rozliczonej energii z podziałem na poszczególnych jej
członków.
10. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez podmiot będący członkiem
spółdzielni energetycznej i niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo
przedsiębiorców, a następnie wprowadzanie tej energii do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej, która podlega rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców.
11. Nadwyżką

ilości

energii

elektrycznej

wprowadzonej

do

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci przez
wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej
dysponuje sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów
rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 7.
12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w
rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
13. W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach
odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez
wszystkich odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej, w tym ilości energii
elektrycznej rozliczonej w sposób, o którym mowa w ust. 3:
1) nie nalicza się i nie pobiera:
a) opłaty OZE, o której mowa w art. 95 ust. 1,
b) opłaty mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku
mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234),
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- 41 [c) opłaty kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r.
poz. 144);]
<c) opłaty kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;>
2) nie stosuje się obowiązków, o których mowa w:
a) art. 52 ust. 1,
b) art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020
r. poz. 264, 284 i 2127);
3) uznaje się, że jest ona zużyciem energii elektrycznej wyprodukowanej przez dany
podmiot w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym i z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, pod
warunkiem że łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji
odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie przekracza 1 MW.
14. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz
bilansowania ilości energii, o których mowa w ust. 5,
2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 6, z
uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych
stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków,
3) szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych, o których mowa
w ust. 5, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami
energetycznymi a spółdzielnią energetyczną,
4) szczegółowy podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej
- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń oraz ochronę
ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu
elektroenergetycznego.
Art. 40.
1. Obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art.
70c ust. 2 oraz art. 92 ust. 1, wykonuje wyznaczony przez Prezesa URE sprzedawca
energii elektrycznej, zwany dalej "sprzedawcą zobowiązanym", na podstawie umowy, o
której mowa w art. 5 ustawy - Prawo energetyczne.
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- 42 [1a. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek dokonać rozliczenia, o którym mowa w art. 4
ust. 1 oraz w art. 38c ust. 3, chyba że rozliczenia dokonuje sprzedawca wybrany przez
prosumenta energii odnawialnej lub spółdzielnię energetyczną, na podstawie umowy
kompleksowej.]
<1a. Sprzedawca zobowiązany, o którym mowa w art. 40 ust. 1, ma obowiązek dokonać
rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1–3 oraz w art. 38c ust. 3, chyba że
rozliczenia dokonuje sprzedawca wybrany przez prosumenta energii odnawialnej,
prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii
odnawialnej lub spółdzielnię energetyczną, na podstawie umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży.>
1aa. Sprzedawcą wybranym, o którym mowa w ust. 1a, może być także sprzedawca
zobowiązany.
<1ab. Sprzedawca zobowiązany, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera umowę
sprzedaży lub umowę kompleksową z prosumentem wirtualnym energii odnawialnej,
o ile wskaże on instalację odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzał
energię elektryczną na własne potrzeby, wykaże się tytułem prawnym do tej
instalacji, albo, w przypadku, gdy podmiot trzeci jest właścicielem instalacji
odnawialnego źródła energii, wykaże się posiadaniem praw do wydawania poleceń i
instrukcji temu podmiotowi, o których mowa w art. 4a ust. 4, a instalacja ta będzie
spełniała wymogi wymagane przepisami prawa.>
1b. Obowiązek rozliczenia, o którym mowa w:
[1) art. 4 ust. 1, powstaje od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z
odnawialnego źródła energii i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia
30 czerwca 2039 r.;]
<1) art. 4 ust. 1 i 1a, powstaje od daty wytworzenia po raz pierwszy energii
elektrycznej z odnawialnego źródła energii i wprowadzenia jej do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej, przy czym w przypadku gdy:
a) wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy i jej wprowadzenie do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej nastąpiło do 31 marca 2022 r. lub, gdy
mikroinstalacja prosumenta energii odnawialnej została przyłączona do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej zgodnie z art. 4d ust. 2–5, to rozliczenia z
prosumentem energii odnawialnej prowadzone są na zasadach określonych w
art. 4 ust. 1,
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dystrybucyjnej elektroenergetycznej nastąpiło od 1 kwietnia 2022 r. lub, gdy
mikroinstalacja prosumenta energii odnawialnej nie została przyłączona do
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej zgodnie z art. 4d ust. 2–5, to
rozliczenia z prosumentem energii odnawialnej, prosumentem zbiorowym
energii odnawialnej lub prosumentem wirtualnym energii odnawialnej, są
prowadzone na zasadach określonych w art. 4 ust. 1a
– i trwa przez okres kolejnych 15 lat;>
2) art. 38c ust. 3, powstaje od dnia zamieszczenia przez Dyrektora Generalnego KOWR
danych spółdzielni energetycznej w wykazie, o którym mowa w art. 38f ust. 2, i trwa
przez okres znajdowania się danych spółdzielni w tym wykazie.
1c. Przez datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła
energii rozumie się dzień, w którym energia elektryczna została po raz pierwszy
wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.
[1d. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów, o których mowa odpowiednio w ust. 1
lub w art. 41 ust. 19, w przypadku prosumenta energii odnawialnej będącego
konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stosuje
się przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony
konsumenta.]
<1d. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów, o których mowa w ust. 1 lub w art.
41 ust. 19, w przypadku prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego
energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej będącego
konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
stosuje się przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące
ochrony konsumenta.>
2. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do dnia 15
września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców
energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia
do dnia 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci
dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora.
3. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, Prezes URE, w drodze decyzji,
wyznacza sprzedawcę zobowiązanego:
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- 44 1)

na

obszarze

działania

danego

operatora

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok
następny;
2) będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w
okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku na obszarze działania
operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31
października każdego roku, na rok następny.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
5. W przypadku gdy operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych nie
przekażą Prezesowi URE informacji, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 15
września danego roku, Prezes URE, w drodze decyzji, wyznacza sprzedawcę
zobowiązanego biorąc pod uwagę dane dotyczące wolumenu sprzedaży energii
elektrycznej z roku poprzedniego.
5a. W przypadku gdy na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego nie zostanie
wyznaczony sprzedawca zobowiązany, podmiotem obowiązanym do zakupu energii
elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 70c ust. 2 oraz art. 92 ust. 1,
od wytwórców przyłączonych do sieci tego operatora, jest podmiot, o którym mowa w
ust. 3 pkt 2.
5b. Na realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie ma wpływu zakończenie
działalności przez operatora systemu elektroenergetycznego, na obszarze którego
wyznaczony został sprzedawca zobowiązany.
5c. W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanemu
koncesji na wytwarzanie lub obrót energią elektryczną, do końca danego roku
kalendarzowego podmiotem obowiązanym do zakupu energii elektrycznej od wytwórców
przyłączonych do sieci, na której sprzedawca ten został wyznaczony, jest podmiot, o
którym mowa w ust. 3 pkt 2.
6. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorzy systemów
dystrybucyjnych elektroenergetycznych niezwłocznie zamieszczają na swojej stronie
internetowej informację o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego.
7. Po

wyznaczeniu

sprzedawcy

zobowiązanego,

operator

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych
niezwłocznie zawierają z tym sprzedawcą umowę o świadczenie usług przesyłania albo
umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany tych umów w celu
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 45 umożliwienia realizacji przez sprzedawcę zobowiązanego dokonania zakupu energii
elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust. 1 lub w art. 92 ust. 1.
8. Koszty zakupu energii elektrycznej, ponoszone w związku z realizacją przez sprzedawcę
zobowiązanego obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1,
art. 42 ust. 1, art. 70c ust. 2 oraz art. 92 ust. 1, uwzględnia się w kalkulacji cen ustalanych
w taryfie tego sprzedawcy, przyjmując, że każda jednostka energii elektrycznej
sprzedawana przez tego sprzedawcę odbiorcom końcowym jest obciążona tymi kosztami
w równej wysokości.
Art. 41.
1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej:
[1)
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niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, innego niż

prosument energii odnawialnej będącego przedsiębiorcą, niekorzystającego z
rozliczenia zgodnie z art. 4 ust. 1, w mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii, w
tym przechowywanej w magazynie energii elektrycznej, lub energii elektrycznej, o
której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1;]
<1) niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, innego niż
prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub
prosument

wirtualny

energii

odnawialnej,

będącego

przedsiębiorcą

niekorzystającym z rozliczenia zgodnie z art. 4 ust. 1–3, w mikroinstalacji z
odnawialnych źródeł energii, w tym przechowywanej w magazynie energii
elektrycznej lub energii elektrycznej, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1;>
2) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
przez

wytwórcę

będącego

przedsiębiorcą

w

rozumieniu

ustawy

-

Prawo

przedsiębiorców niekorzystającego z rozliczenia zgodnie z art. 4 ust. 1:
a) pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po
raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4,
b) w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4;
3) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
przez

wytwórcę

będącego

przedsiębiorcą

w

rozumieniu

ustawy

-

Prawo

przedsiębiorców niekorzystającego z rozliczenia zgodnie z art. 4 ust. 1, pod
warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz
pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4.

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

- 46 1a. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej, o której mowa w
ust. 1, chyba że zakupu dokonuje sprzedawca wybrany przez wytwórcę, o którym mowa
w ust. 1.
1b. Sprzedawcą wybranym, o którym mowa w ust. 1a, może być także sprzedawca
zobowiązany pod warunkiem, że będzie dokonywał zakupu energii elektrycznej na
zasadach innych niż określone w ust. 3-9.
2. Warunkiem dokonania zakupu energii elektrycznej, o której mowa odpowiednio w ust. 1
albo 1a, przez danego sprzedawcę jest wprowadzenie tej energii do sieci dystrybucyjnej.
3. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w
mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 dotyczy wyłącznie
energii wytworzonej proporcjonalnie do przyrostu łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej tej instalacji.
4.

32

Obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3,

powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa
przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2047 r., przy czym okres
ten liczy się od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii.
5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w
ust. 1 pkt 2 lit. a, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci
dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035
r., przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, o
którym mowa w art. 44 ust. 1.
6. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o
której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii
do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 4,
przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w
zmodernizowanej mikroinstalacji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, o
którym mowa w art. 44 ust. 1.
7. Energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 może zostać zakupiona wyłącznie
w przypadku, gdy:
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elektrycznej, ale nie więcej niż do 50 kW;
2) nakłady na modernizację mikroinstalacji wyniosły nie mniej niż 30% wartości
początkowej modernizowanej mikroinstalacji;
3) urządzenia wchodzące w skład zmodernizowanej mikroinstalacji, służące do
wytwarzania energii elektrycznej, zamontowane w czasie modernizacji zostały
wyprodukowane nie później niż w terminie 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po
raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej mikroinstalacji.
8. Cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wynosi 100% średniej ceny
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale
ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy - Prawo
energetyczne.
9. Koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach, o
których mowa w ust. 1, pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani.
10. (uchylony).
11. (uchylony).
12. (uchylony).
13. (uchylony).
14. (uchylony).
15. (uchylony).
16. (uchylony).
17. (uchylony).
18. (uchylony).
[19. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dotyczących wprowadzanej do sieci
energii wytworzonej w mikroinstalacji przez wytwórcę, innego niż prosument energii
odnawialnej, a przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii
elektrycznej, odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której
mowa w art. 5 ustawy - Prawo energetyczne.]
<19. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo
energetyczne

zajmujące

się

dystrybucją

energii

elektrycznej,

dotyczących

wprowadzanej do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji przez
wytwórcę, innego niż prosument energii odnawialnej, odbywa się na podstawie
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energetyczne.>
19a. Operatorzy

systemów

dystrybucyjnych

elektroenergetycznych

są

obowiązani

niezwłocznie zawrzeć z wybranym sprzedawcą, o którym mowa w ust. 1a, umowę o
świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany zawartych umów w celu
umożliwienia realizacji przez tego sprzedawcę zakupu energii elektrycznej, o którym
mowa w ust. 1a, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy
przez wybranego sprzedawcę.
20. (uchylony).
<21. Ilekroć w ustawie jest mowa o godzinowych ilościach energii elektrycznej
wykorzystywanych do rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, prosumentów
zbiorowych energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej,
rozumie się przez to ilości energii elektrycznej odpowiadające okresom godzinowym
lub innym, dla których wyznaczane są dane pomiarowe stanowiące podstawę
rozliczeń pomiędzy prosumentem energii odnawialnej lub prosumentem zbiorowym
energii odnawialnej lub prosumentem wirtualnym energii odnawialnej, a
sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a.>

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 i 1834)

Art. 2.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych
produkcji rolnej;
2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn;
4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie
skutecznej umowy;
5) przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub
ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu
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jednego z nich;
6) przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach
wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 985), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;
6a) przychodów opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016
r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1084 i 2123), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;
7) świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską;
8) wypłat, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z
sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), zwanej dalej "ustawą o zarządzie
sukcesyjnym" [.] <;>
<9) przychodów wynikających z rozliczeń energii wytworzonej przez prosumenta
energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej i prosumenta
wirtualnego energii odnawialnej, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.>
2. Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na
wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym
(naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja
warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów
uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i
owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla
ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych
zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co
najmniej:
1) miesiąc - w przypadku roślin,
2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
- licząc od dnia nabycia.
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foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i
chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt
futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla
jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza
gospodarstwem rolnym.
3a. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w
rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy,
zwanym "załącznikiem nr 2".
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w
rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
5. (uchylony).
6. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pochodzą z
czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868,
1093, 1505, 1642 i 1873)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:

1) dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej przez sieci
przesyłowe (Dz. Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z późn. zm.);
2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie przesyłu gazu ziemnego poprzez sieci (Dz. Urz.
WE L 147 z 12.06.1991, z późn. zm.);
3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii
elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997);
4) dyrektywy 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. dotyczącej wspólnych zasad w odniesieniu do rynku
wewnętrznego gazu ziemnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.);
5) (uchylony);
6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy
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rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm.);
7) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).Dane dotyczące
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne [.] <;>
<8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE
(Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019, s. 125).>

Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci;
2) ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach;
3) paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej;
3a) paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz
ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci
gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia;
3b) paliwa ciekłe - ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki:
a) półprodukty rafineryjne,
b) gaz płynny LPG,
c) benzyny ciężkie,
d) benzyny silnikowe,
e) benzyny lotnicze,
f) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych,
g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych,
h) inne rodzaje nafty,
i) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe,
j) ciężkie oleje opałowe,
k) benzyny lakowe i przemysłowe,
l) biopaliwa ciekłe,
m) smary
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Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii
(Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), niezależnie od ich
przeznaczenia, których szczegółowy wykaz ustanawiają przepisy wydane na
podstawie art. 32 ust. 6;
4) przesyłanie - transport:
a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich
dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do
sieci przesyłowych,
b) paliw ciekłych siecią rurociągów,
c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci
- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;
4a) przesyłanie dwutlenku węgla - transport dwutlenku węgla w celu jego podziemnego
składowania w celu

przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu

i

składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
5) dystrybucja:
a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu
ich dostarczania odbiorcom,
b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów,
c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej
- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii oraz sprężania gazu w stacji gazu
ziemnego i dostarczania energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w
niej punktów ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110);
6) obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym
paliwami lub energią;
6a) sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich
wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich
obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu gazowego
oraz tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz skroplonym gazem
ziemnym (LNG) na stacjach gazu ziemnego i ładowania energią elektryczną w punktach
ładowania;
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końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej gazowej
dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw
gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na
podstawie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3,
zwanej dalej "umową kompleksową";
7) procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania,
przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii;
7a)

3

proces rynku energii - sekwencję działań realizowanych przez co najmniej dwa

podmioty będące użytkownikiem systemu elektroenergetycznego lub operatorem
informacji rynku energii, na podstawie których następuje sprzedaż energii elektrycznej, jej
wprowadzenie do sieci lub pobór lub świadczenie usług związanych z energią
elektryczną;
8) zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z
dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców;
9) urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych;
10) instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi;
10a) instalacja magazynowa - instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w tym
bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów,
będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to
przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do
jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do
działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań
operatorów systemu przesyłowego gazowego;
10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do:
a) skraplania gazu ziemnego lub
b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z
instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w
procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego
- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania;
10c) pojemności magazynowe gazociągów - pojemności umożliwiające magazynowanie gazu
ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub w sieciach dystrybucyjnych z
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przesyłowego;
10d) infrastruktura paliw ciekłych - instalację wytwarzania, magazynowania i przeładunku
paliw ciekłych, rurociąg przesyłowy lub dystrybucyjny paliw ciekłych, stację paliw
ciekłych, a także środek transportu paliw ciekłych;
10e) instalacja wytwarzania paliw ciekłych - instalację lub zespół instalacji technologicznych
oraz urządzenia techniczne, w tym zbiorniki, powiązane technicznie z tymi instalacjami,
wykorzystywane w procesie wytwarzania paliw ciekłych;
10f) instalacja magazynowania paliw ciekłych - zbiorniki magazynowe oraz instalacje
przeładunkowe paliw ciekłych wykorzystywane do przechowywania oraz przeładunku
paliw ciekłych z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, a także bezzbiornikowe magazyny
paliw ciekłych;
10g) instalacja przeładunku paliw ciekłych - instalację używaną do rozładunku lub załadunku
paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny kontenerowe lub statki;
10h) stacja paliw ciekłych - zespół urządzeń służących do zaopatrywania w paliwa ciekłe w
szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się po
drogach, a także rekreacyjnych jednostek pływających;
10i) stacja kontenerowa - stację paliw ciekłych o konstrukcji umożliwiającej jej
przemieszczanie;
10j) środek transportu paliw ciekłych - cysternę drogową, cysternę kolejową, cysternę
kontenerową lub statek przystosowane do załadunku, transportu i rozładunku paliw
ciekłych, wykorzystywane do sprzedaży paliw ciekłych bezpośrednio odbiorcom
końcowym na podstawie koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 4, lub do
przywozu paliw ciekłych na podstawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a;
- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania;
10k)

4

magazyn energii elektrycznej - instalację umożliwiającą magazynowanie energii

elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej;
10l) stacja gazu ziemnego - stację gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
10m) ogólnodostępna stacja ładowania - ogólnodostępną stację ładowania w rozumieniu art. 2
pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
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- 55 10n) infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego - infrastrukturę ładowania
drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
11) sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub
dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego;
11a) sieć przesyłowa - sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów
kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich
napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego;
11b) sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem
gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną wysokich,
średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego;
11c) 5 sieć gazociągów kopalnianych - gazociąg lub sieć gazociągów:
a) zbudowanych i eksploatowanych w ramach przedsięwzięcia polegającego na
wydobywaniu ropy naftowej lub gazu ziemnego ze złóż lub
b) wykorzystywanych do transportu gazu ziemnego z jednego lub z większej liczby
miejsc jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo
wykorzystywanych do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego
terminalu przybrzeżnego;
11d) gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) mający na celu połączenie systemów przesyłowych państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
b) łączący system przesyłowy z infrastrukturą gazową państwa innego niż określone w lit.
a;
11e) gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego
dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego;
11f) linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę wytwarzania
energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą
jednostkę

wytwarzania

energii

elektrycznej

przedsiębiorstwa

energetycznego

z

instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do
przedsiębiorstw od niego zależnych;
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- 56 11g) koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy
energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej;
11h) sieć transportowa dwutlenku węgla - sieć służącą do przesyłania dwutlenku węgla, wraz
z towarzyszącymi jej tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch sieciowy jest
odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla;
11i) 6 instalacja zarządzania popytem - jednostkę fizyczną redukcji zapotrzebowania, o której
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 247 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234 i 1093);
12)

7

przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w

zakresie:
a) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo
energii lub obrotu nimi lub
b) przesyłania dwutlenku węgla, lub
c) przeładunku paliw ciekłych;
12a) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę
przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr
139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.
Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się:
a) w odniesieniu do paliw gazowych:
- przesyłaniem lub
- dystrybucją, lub
- magazynowaniem, lub
- 8 skraplaniem, lub
- 9 regazyfikacją
- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo
b) w odniesieniu do energii elektrycznej:
- przesyłaniem lub
- dystrybucją
- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii;
12b) użytkownik systemu - podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego lub
zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu;
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- 57 12c) podmiot przywożący - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego
podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych:
a) w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z
zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4, lub
b) przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych
zbiornikach, o których mowa w 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);
12d) przywóz paliw ciekłych - sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw
ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu;
12e) wywóz paliw ciekłych - wywóz paliw ciekłych poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu;
12f) nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z
terytorium

innego

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
12g) dostawa wewnątrzwspólnotowa paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
12h) import paliw ciekłych - import paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym;
12i) eksport paliw ciekłych - eksport paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym;
13) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z
przedsiębiorstwem energetycznym;
13a)

10

odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny

użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej
magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby
przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
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- 58 13b) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym;
13c) odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11), która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
13d) odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału w
rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych;
14) gmina - gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym
ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);
15) regulacja - stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z
koncesjonowaniem,

służących

do

zapewnienia

bezpieczeństwa

energetycznego,

prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców;
16) bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i
perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska;
16a) bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - zdolność systemu elektroenergetycznego
do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia
dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię;
16b) bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej - nieprzerwaną pracę sieci
elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych
energii

elektrycznej

i

standardów

jakościowych

obsługi

odbiorców,

w

tym

dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w
możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci;
16c) równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię zaspokojenie

możliwego

do

przewidzenia,

bieżącego

i

perspektywicznego

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez

konieczności

podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i
poborze;
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- 59 16d)

zagrożenie

bezpieczeństwa

dostaw

energii

elektrycznej

-

stan

systemu

elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa
pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z
zapotrzebowaniem na tę energię;
17) taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą;
18) nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia
umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego
lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów
dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;
19) ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci;
20) odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.);
20a) (uchylony);
20b) mikroinstalacja - mikroinstalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20;
20c) mała instalacja - małą instalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20;
20d) (uchylony);
20e) (uchylony);
20f) (uchylony);
20g) (uchylony);
20h) instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w
rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20;
21) koszty uzasadnione - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku
z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania,
przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią
oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat
ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej
staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są
kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych;
22) finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez
punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania;
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- 60 23) system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub
instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do
nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami;
23a) bilansowanie systemu - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora systemu
przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub
dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię
elektryczną z dostawami tych paliw lub energii;
23b) zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną przez
operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług
przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu
gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów technicznych paliw
gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w
przepustowości tych systemów;
24) operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z
innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
25) operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z
innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;
26) operator systemu magazynowania - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
magazynowaniem

paliw

gazowych,

odpowiedzialne

za

eksploatację

instalacji

magazynowej;
27) operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub regazyfikacją
skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji tego gazu;
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- 61 28) operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające systemami
połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi elektroenergetycznymi, w tym
systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo systemem przesyłowym, dystrybucyjnym,
magazynowania lub skraplania gazu ziemnego;
28a) operator sieci transportowej dwutlenku węgla - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci transportowej
dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, jej
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę;
28b) 11 wyznaczony operator rynku energii elektrycznej - podmiot wyznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań związanych z jednolitym łączeniem
rynków dnia następnego lub dnia bieżącego w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące
alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz.
UE L 197 z 25.07.2015, str. 24, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem
2015/1222", lub podmiot oferujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi
związane z jednolitym łączeniem rynków dnia następnego i dnia bieżącego, będący
wyznaczonym na operatora rynku energii elektrycznej w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Turcji, w stosunku do którego nie stwierdzono podstaw do odrzucenia
tych usług zgodnie z tym rozporządzeniem;
29) sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót
paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom
paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z
prawa wyboru sprzedawcy;
29a) sprzedawca rezerwowy - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót
paliwami gazowymi lub energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę końcowego,
zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową;
30) usługa kompleksowa - usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej
postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub
dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie
usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi
magazynowania paliw gazowych;
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- 62 31) normalny układ pracy sieci - układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych,
zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii
elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii
elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci;
32) subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności
gospodarczej

lub

kosztów

dotyczących

jednej

grupy odbiorców

przychodami

pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej
grupy odbiorców;
33) kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w
trakcie tego samego procesu technologicznego;
34) ciepło użytkowe w kogeneracji - ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu
niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w
kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł;
35) jednostka kogeneracji - wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać energię
elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne;
36) energia elektryczna z kogeneracji - energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracji i
obliczoną jako:
a) całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku
kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii
chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w
kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej:
– 75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna,
turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga,
ogniwo paliwowe, albo
– 80% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo-parowy z odzyskiem
ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo
b) iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji wytworzonego
ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię
elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż sprawności
graniczne, o których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na podstawie
pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedziału
czasowego, i określa stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła
użytkowego w kogeneracji;
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- 63 37) referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego - sprawność
wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia
oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji zamiast
wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła;
38) wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła
użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w:
a) jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z
wytwarzaniem

energii

elektrycznej

i

ciepła

w

układach

rozdzielonych

o

referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub
b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w
porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o
referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego;
39) standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w
poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych:
a) nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację
tych danych,
b) o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej,
c) zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego;
40)

bilansowanie

handlowe

-

zgłaszanie

operatorowi

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do
realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i
prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej
energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu
rozliczeniowego;
41) centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora systemu
przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów
odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania energii
elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te
podmioty prowadzą bilansowanie handlowe;
42) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - osobę fizyczną lub prawną
uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy

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

- 64 z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem handlowym
użytkowników systemu;
43) jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa
energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy;
44) rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi lub instrumentami finansowymi, których
instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane wyłącznie przez dostawę, albo
obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które są
wykonywane wyłącznie przez dostawę, na zorganizowanej platformie obrotu,
organizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 i 355) przez spółkę prowadzącą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany;
44a) zorganizowana platforma obrotu - zorganizowaną platformę obrotu w rozumieniu art. 3
pkt 10b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
45) wytwarzanie:
a) produkcję paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie energetycznym,
b) produkcję paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w procesach:
– przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafinacji ropy
naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy,
– przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez
mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi,
– przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o
podatku akcyzowym;
46) przedsiębiorstwo powiązane - jednostkę powiązaną z jednostką w rozumieniu art. 3 pkt 43
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217);
47) derywat elektroenergetyczny - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit.
d-f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się
do energii elektrycznej;
48) derywat gazowy - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się do paliw
gazowych;
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magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich
urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami;
50) informacja wewnętrzna - informację wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25
października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii
(Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1);
51) manipulacja na rynku - manipulację na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 2
rozporządzenia wymienionego w pkt 50;
52) próba manipulacji na rynku - próbę manipulacji na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 3
rozporządzenia wymienionego w pkt 50;
53) produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym - umowy i instrumenty
pochodne, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 50;
12

54)

uczestnik rynku - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
zawierającą transakcje, obejmujące składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym
rynku energii elektrycznej lub paliw gazowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w
sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii;
55) prosument energii odnawialnej - prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu ustawy, o
której mowa w pkt 20;
<55a) prosument wirtualny energii odnawialnej – prosumenta wirtualnego energii
odnawialnej w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 20;
55b)

prosument zbiorowy energii odnawialnej – prosumenta zbiorowego energii

odnawialnej w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 20;>
56) magazynowanie paliw gazowych - świadczenie usług przechowywania paliw gazowych w
instalacji magazynowej;
57) magazynowanie paliw ciekłych - świadczenie usług przechowywania paliw ciekłych w
instalacji magazynowania paliw ciekłych;
58) przeładunek paliw ciekłych - świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania
cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych lub statków z
wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych;
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13

magazynowanie energii elektrycznej - przetworzenie energii elektrycznej pobranej z

sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do
sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii,
przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną;
60) grupy i podgrupy przyłączeniowe - grupy podmiotów ubiegające się o przyłączenie do
sieci, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4;
61) 14 dane pomiarowe - dane pozyskiwane lub wyznaczane dla punktu pomiarowego;
62)

15

informacje rynku energii - informacje dotyczące punktu pomiarowego, dane

pomiarowe, informacje o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu,
polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu oraz inne informacje niezbędne do
dostarczania energii elektrycznej;
63) 16 układ pomiarowo-rozliczeniowy - urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, liczniki i inne
przyrządy pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub
pośrednio do pomiarów ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła i rozliczeń
za tę energię, paliwa gazowe lub ciepło, w szczególności gazomierze, ciepłomierze oraz
liczniki energii czynnej i liczniki energii biernej, w tym takie liczniki wraz z
przekładnikami prądowymi i napięciowymi;
64)

17

licznik zdalnego odczytu - przyrząd pomiarowy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z

dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166 oraz z 2021 r. poz.
1093), służący do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię, wyposażony w
funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu;
65) 18 licznik konwencjonalny - przyrząd pomiarowy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia
11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, służący do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za
tę energię, niewyposażony w funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu;
66)

19

punkt pomiarowy - miejsce w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje się

pomiaru lub wyznaczenia wielkości fizycznych dotyczących energii elektrycznej;
67)

20

punkt poboru energii - punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje

się rozliczeń oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy;
68)

21

system zdalnego odczytu - system informacyjny służący do pozyskiwania danych

pomiarowych z liczników zdalnego odczytu i informacji o zdarzeniach rejestrowanych
przez te liczniki oraz służący do wysyłania poleceń do liczników zdalnego odczytu;
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22

centralny system informacji rynku energii - system informacyjny służący do

przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz
wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego;
70)

23

system pomiarowy - system zdalnego odczytu, liczniki zdalnego odczytu wraz z

niezbędną infrastrukturą techniczną skomunikowane z tym systemem zdalnego odczytu
oraz liczniki konwencjonalne, służący do przetwarzania danych pomiarowych, w celu ich
przekazania do centralnego systemu informacji rynku energii;
71) 24 system informacyjny - system informacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 5
lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369);
72)

25

operator informacji rynku energii - podmiot odpowiedzialny za zarządzanie i

administrowanie centralnym systemem informacji rynku energii oraz przetwarzanie
zgromadzonych w nim informacji na potrzeby realizacji procesów rynku energii;
73)

26

jednostkowe dane pomiarowe - dane pomiarowe dotyczące pomiarów dla

pojedynczego punktu pomiarowego, dla których jest możliwe ich przypisanie do danego
użytkownika systemu elektroenergetycznego;
74)

27

zagregowane dane pomiarowe - dane pomiarowe dla zbioru punktów pomiarowych,

dla których nie jest możliwe przypisanie ich do danego użytkownika systemu
elektroenergetycznego;
75)

28

operator ogólnodostępnej stacji ładowania - operatora ogólnodostępnej stacji

ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.
Art. 6c.
1. W przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w
gospodarstwie domowym złoży do przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w
art. 6b ust. 3, reklamację dotyczącą dostarczania paliw gazowych lub energii, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 6b ust. 3,
dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu rozpatrzenia
reklamacji.
[1a. Prosumentowi energii odnawialnej będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny przysługuje prawo złożenia do
przedsiębiorstwa energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia mikroinstalacji,
rozliczania i dystrybucji energii wytworzonej w tej mikroinstalacji.]
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i prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej, będącymi konsumentami w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
przysługuje prawo złożenia do przedsiębiorstwa energetycznego reklamacji
dotyczącej przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii, rozliczania i
dystrybucji energii w niej wytworzonej.>
2. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć reklamację, w terminie 14 dni
od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uważa się,
że została uwzględniona.
3. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpił do
Koordynatora, o którym mowa w art. 31a, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym
zakresie, dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu
rozwiązania sporu przez tego Koordynatora.
[4. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta energii
odnawialnej będącego konsumentem, prosument ten może wystąpić, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, do Koordynatora, o
którym mowa w art. 31a, z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu w tym zakresie.]
<4. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta energii
odnawialnej,

prosumenta

zbiorowego

energii

odnawialnej

lub

prosumenta

wirtualnego energii odnawialnej będących konsumentami, prosument może
wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu
reklamacji, do Koordynatora do spraw negocjacji, o którym mowa w art. 31a, z
wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu w tym zakresie.>

Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki funkcjonowania systemu gazowego, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo i
niezawodne funkcjonowanie tego systemu, równoprawne traktowanie użytkowników
systemu gazowego, wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci określone w odrębnych przepisach.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:
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2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania
do sieci instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji magazynowych, sieci
przesyłowych lub dystrybucyjnych oraz gazociągów bezpośrednich;
3) sposób prowadzenia obrotu paliwami gazowymi;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych i
skraplania gazu ziemnego, prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
korzystania z systemu gazowego i połączeń międzysystemowych;
5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu gazowego oraz prowadzenia z
użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw
gazowych dostarczonych i pobranych z systemu;
6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami w systemie gazowym;
7) warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, w tym z innymi
przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego oraz
postępowania w sytuacjach awaryjnych;
8) parametry jakościowe paliw gazowych i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
9) sposób załatwiania reklamacji.
3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki

funkcjonowania

systemu

elektroenergetycznego,

biorąc

pod

uwagę:

bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie tego systemu, równoprawne traktowanie
użytkowników systemu elektroenergetycznego, wymagania w zakresie ochrony
środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci określone w odrębnych
przepisach.
4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno określać w szczególności:
1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania
do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców
końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich;
3) sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną oraz procedurę zmiany sprzedawcy;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia
ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego
i połączeń międzysystemowych;
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- 70 5) zakres, warunki i sposób bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz
prowadzenia

z

użytkownikami

tego

systemu

rozliczeń

wynikających

z

niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu;
6) zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi;
7) sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;
8) warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym z
innymi

przedsiębiorstwami

energetycznymi,

w

zakresie

prowadzenia

ruchu

sieciowego, zarządzania przepływami i dysponowania mocą jednostek wytwórczych
oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych;
9) zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami energetycznymi
oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
10) zakres i sposób przekazywania odbiorcom przez sprzedawcę informacji o strukturze
paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę
w poprzednim roku;
11) sposób informowania odbiorców przez sprzedawcę o miejscu, w którym są dostępne
informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę
w poprzednim roku na środowisko, co najmniej w zakresie emisji dwutlenku węgla i
radioaktywnych odpadów;
12) parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
13) sposób załatwiania reklamacji;
14) zakres i sposób udostępniania użytkownikom sieci i operatorom innych systemów
elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o:
a) warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do
uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego
systemu

elektroenergetycznego

oraz

pracy

krajowego

systemu

elektroenergetycznego, w tym w szczególności dotyczących realizacji obrotu
transgranicznego, zarządzania siecią i bilansowania systemu, planowanych
wyłączeniach jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz
jednostek

wytwórczych

centralnie

dysponowanych

przyłączonych

do

koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach mocy tych jednostek
wytwórczych,
b) ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w
lit. a;
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odbiorcę energii elektrycznej w poprzednim roku oraz sposób informowania o
miejscu, w którym są dostępne informacje o przykładowym zużyciu energii
elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców, środkach poprawy
efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 5 ust. 6c, i
charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.
4a. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe:
1) wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki
jej współpracy z systemem elektroenergetycznym,
2) warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb:
a) wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji,
b) dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust.
8d4
[- biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z
mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej w bilansie energetycznym
państwa,

bezpieczeństwo

i

niezawodne

funkcjonowanie

systemu

elektroenergetycznego, oraz wymagania w zakresie budowy i eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci.]
< biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z
mikroinstalacji prosumentów energii odnawialnej, prosumentów zbiorowych
energii odnawialnej lub prosumentów wirtualnych energii odnawialnej w
bilansie

energetycznym

państwa,

bezpieczeństwo

i

niezawodne

funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego oraz wymagania w zakresie
budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.>
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych, biorąc pod uwagę: bezpieczeństwo i
niezawodne funkcjonowanie tych systemów, równoprawne traktowanie odbiorców ciepła,
wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci określone w odrębnych przepisach.
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- 72 8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, powinno określać w szczególności:
1) kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
2) warunki przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania
do sieci urządzeń wytwórczych i instalacji odbiorców;
3) sposób prowadzenia obrotu ciepłem;
4) warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji ciepła, prowadzenia ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci;
5) zakres i sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami energetycznymi
oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
6) parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
7) sposób załatwiania reklamacji.
9. Minister właściwy do spraw energii, w odniesieniu do paliw gazowych i energii
elektrycznej, powiadamia Komisję Europejską co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca
danego roku, o wszelkich zmianach w działaniach mających na celu realizację
obowiązków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony środowiska oraz o
wpływie tych zmian na konkurencję krajową i międzynarodową.

Art. 11y.
1. Operator informacji rynku energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające
równoprawne traktowanie użytkowników systemu:
1) 114 zarządza i administruje centralnym systemem informacji rynku energii;
2)

115

pozyskuje informacje rynku energii oraz inne informacje od użytkowników

systemu na potrzeby realizacji procesów rynku energii;
3)

116

przetwarza zgromadzone w centralnym systemie informacji rynku energii

informacje rynku energii oraz inne informacje, do których jest uprawniony na
potrzeby realizacji procesów rynku energii;
4) 117 wspiera realizację procesów rynku energii;
5) opracowuje standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku
energii;
6)

118

udostępnia uprawnionym użytkownikom systemu informacje rynku energii w

zakresie przewidzianym w ustawie i w przepisach wydanych na podstawie art. 11zh i
w sposób określony w instrukcji opracowanej na podstawie art. 9g ust. 5c [.] <;>
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- 73 <7) oblicza wartość cen energii elektrycznej, o których mowa w art. 4b ust. 4 i 6
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
8) oblicza skorygowaną wartość cen energii elektrycznej, o których mowa w pkt 7,
w przypadku zmiany danych wykorzystywanych do ustalenia tych cen
wynikającą

z

korekt

przekazywanych

przez

operatorów

systemów

dystrybucyjnych elektroenergetycznych lub podmioty, o których mowa art. w
11zb ust. 6, jeżeli skorygowana cena różni się od poprzednio obliczonej o więcej
niż 0,1 %.>
2. Operator informacji rynku energii zamieszcza na swojej stronie internetowej:
1) standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii;
2) 119 wykaz sprzedawców energii elektrycznej działających na obszarze działania danego
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy umożliwiają
zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej;
3) 120 wykaz sprzedawców energii elektrycznej działających na obszarze działania danego
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy umożliwiają
zawarcie umowy kompleksowej;
4)

121

wykaz sprzedawców z urzędu działających na obszarze działania danego operatora

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
5) 122 informację o sprzedawcy zobowiązanym w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wyznaczonym na obszarze
działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
6)

123

wykaz sprzedawców rezerwowych, którzy na obszarze działania danego operatora

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oferują sprzedaż rezerwową;
7)

124

wykaz sprzedawców rezerwowych, którzy na obszarze działania danego operatora

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego

oferują

rezerwową

usługę

kompleksową;
8) 125 wykaz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe [.] <;>
<9) publikuje, na swoich stronach internetowych, informacje o wartości cen energii
elektrycznej, o których mowa w pkt 7 i 8, począwszy od 1 lipca 2022 r., przy czym
wartość ceny, o której mowa w art. 4b ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, jest
publikowana do 2 lipca 2025 r.>
3. Zadania operatora informacji rynku energii wykonuje operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego.
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- 74 <4. Terminy publikacji cen, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, określa instrukcja, o
której mowa w art. 9g ust. 1, opracowana przez operatora systemu przesyłowego
elektroenergetycznego.>
Art. 11zb.
1. Operator systemu elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w
przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z urządzeń, instalacji lub
sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, przekazuje w
postaci elektronicznej informacje rynku energii do centralnego systemu informacji rynku
energii, w szczególności:
1) informacje o:
a) punkcie poboru energii lub punkcie pomiarowym, po każdej zmianie informacji ich
dotyczących,
b) sprzedawcy energii elektrycznej, który posiada zawartą umowę o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej:
– umożliwiającą zawieranie umów kompleksowych,
– umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży,
c) sprzedawcy z urzędu działającym na jego obszarze działania,
d) sprzedawcy zobowiązanym wyznaczonym na jego obszarze działania,
e) sprzedawcy rezerwowym, oferującym na jego obszarze działania:
– sprzedaż rezerwową,
– rezerwową usługę kompleksową;
2) dane pomiarowe w celu realizacji procesów rynku energii lub na potrzeby realizacji
obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora
systemu przesyłowego elektroenergetycznego określonych w przepisach prawa;
3) inne informacje w celu realizacji procesów rynku energii.
2. Sprzedawca energii elektrycznej przekazuje w postaci elektronicznej do centralnego
systemu informacji rynku energii informacje o odbiorcach, z którymi zawarł umowy
sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe, oraz inne informacje w celu
realizacji procesów rynku energii.
3. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe przekazuje w postaci elektronicznej do
centralnego systemu informacji rynku energii:
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- 75 1) informacje o sprzedawcach energii elektrycznej oraz punktach poboru energii jednostek
wytwórczych, dla których podmiot pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe;
2) inne informacje w celu realizacji procesów rynku energii.
4. Sprzedawca

energii

elektrycznej,

operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub
właściciel urządzeń, instalacji, lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu
przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora
systemu elektroenergetycznego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe,
operator ogólnodostępnej stacji ładowania oraz inne podmioty, realizujące procesy rynku
energii lub wymieniające informacje za pośrednictwem centralnego systemu informacji
rynku energii, zapewniają poprawność i kompletność informacji przekazywanych przez
nich do centralnego systemu informacji rynku energii.
5. Sprzedawca

energii

elektrycznej,

operator

systemu

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub
właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu
przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora
systemu elektroenergetycznego, oraz operator ogólnodostępnej stacji ładowania mogą
prowadzić własny rejestr odbiorców lub punktów pomiarowych, przechowywać
informacje rynku energii i przetwarzać je w celu wykonywania obowiązków ustawowych,
z wyłączeniem prowadzenia rozliczeń zgodnie z art. 4k.
<6. Podmiot, o którym mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii, przekazuje operatorowi informacji rynku energii
dane dotyczące:
1) ceny energii elektrycznej określonej w systemie kursu jednolitego na sesji
notowań rynku dnia następnego określonej w walucie notowań [zł/MWh lub
Euro/MWh],
2) ilości energii elektrycznej stanowiącej wolumen obrotu na sesji notowań rynku
dnia następnego z określaniem ceny energii w systemie kursu jednolitego [MWh]
– do godziny 15.00 doby, w której odbyły się sesje notowań na dzień następny.>
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[1. Przy

Prezesie

URE

działa

Koordynator

do

spraw

negocjacji,

zwany

dalej

"Koordynatorem", prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w
gospodarstwie

domowym

a

przedsiębiorstwami

energetycznymi

oraz

między

prosumentami energii odnawialnej będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami
energetycznymi wynikłych z umów:
1) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym
przyłączenia mikroinstalacji;
2) o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
3) o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła;
4) sprzedaży;
5) kompleksowych.]
<1. Przy Prezesie URE działa Koordynator do spraw negocjacji, zwany dalej
„Koordynatorem”,

prowadzący

postępowania

w

sprawie

pozasądowego

rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi, a także
między prosumentami energii odnawialnej, prosumentami wirtualnymi energii
odnawialnej

lub

prosumentami

zbiorowymi

energii

odnawialnej

będącymi

konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi, wynikłych z umów:
1) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym
przyłączenia mikroinstalacji;
2) o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu
ziemnego;
3) o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła;
4) sprzedaży;
5) kompleksowych.>
2. Prowadząc postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, o których
mowa w ust. 1, Koordynator:
1) umożliwia zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
2) przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu.
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- 77 <3. Przepisy art. 31d i art. 31e stosuje się odpowiednio do prosumentów wirtualnych
energii odnawialnej oraz prosumentów zbiorowych energii odnawialnej, będących
konsumentami.>
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) 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;
1j) przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, zawierające nieprawdziwe
dane;
1k) 236 nie wykonuje w terminie wezwania, o którym mowa w art. 9g ust. 8c lub 8e;
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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)

237

nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

wprowadzonych na podstawie art. 11, art. 11c ust. 2 pkt 2 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) 238 nie przedkłada do zatwierdzenia taryfy lub jej zmiany w terminie, o którym mowa
w art. 47 ust. 1 zdanie drugie, lub wbrew żądaniu Prezesa URE, o którym mowa w
tym przepisie;
6) stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z
określonymi w niej warunkami;
6a)

239

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;
6a)

240

bez poinformowania Prezesa URE lub odbiorcy końcowego, o którym mowa w

art. 41a ust. 1, zmienia przeznaczenie gazociągu bezpośredniego lub sieci gazociągów
kopalnianych na sieć dystrybucyjną gazową;
6b)

241

bez zgody Prezesa URE, o której mowa w art. 7a ust. 3 pkt 1, wybudował

gazociąg bezpośredni lub linię bezpośrednią;
6c)

242

bez zgody Prezesa URE, o której mowa w art. 7a ust. 3 pkt 2, zmienia

przeznaczenie sieci gazociągów kopalnianych na gazociąg bezpośredni;
6d) 243 nie przekazuje Prezesowi URE w terminie informacji, o których mowa w art. 9db
ust. 2;
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6e)

stosuje ceny lub stawki, nie przestrzegając warunków lub obowiązków

wynikających z art. 9dc ust. 2-4;
7) odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28;
7a) świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie
przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w art. 28;
8) prowadzi ewidencję księgową niezgodnie z zasadami określonymi w art. 44;
9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji;
10) nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń;
11) wprowadza do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań
określonych w art. 52;
12) nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji;
12a) (uchylony);
12b) nie przekazuje w terminie 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)

245

z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o

którym mowa w art. 4h ust. 3b;
16a)

246

wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4j ust. 4a. nie informuje

poprzedniego sprzedawcy lub przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej o dniu
rozpoczęcia sprzedaży tych paliw lub energii na rzecz odbiorcy końcowego;
16b) 247 nie przestrzega zakazu zawierania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z
odbiorcą energii elektrycznej lub paliw gazowych w gospodarstwie domowym poza
lokalem przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 5 ust. 4c;
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248

wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 5 ust. 6e zdanie pierwsze, nie

dostarcza odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym kopii aktualnego zbioru praw konsumenta odpowiednio paliw gazowych
lub energii elektrycznej lub nie zamieszcza jej na swojej stronie internetowej wraz z
informacją o aktualnym stanie prawnym;
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) nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 7 ust. 8g8g3, 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
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 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
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- 81 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;
21a)

249

nie przedkłada do zatwierdzenia metody, o której mowa w art. 9cb ust. 1,

przedkłada metodę niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 9cb ust. 2-5, lub
nie publikuje zatwierdzonej metody zgodnie z art. 9cb ust. 6;
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) 250 będąc operatorem, o którym mowa w art. 9d ust. 1d lub 1f, nie realizuje programu
określającego

przedsięwzięcia,

jakie

należy

podjąć

w

celu

zapewnienia

niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 9d
ust. 4;
24) będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowiązków
operatora wynikających z ustawy;
24a) nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania
paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem
systemu połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyłania,
dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
25) z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem, o którym
mowa w art. 9h ust. 1 i 6, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji wydanej
na podstawie art. 9h ust. 9;
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;
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28) (uchylony);
29) (uchylony);
30) (uchylony);
30a) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11s ust. 1;
251

30b)

prowadzi rozliczenia za energię elektryczną, usługi przesyłania, dystrybucji lub

usługi systemowe niezgodnie z art. 4k;
30c)

252

nie instaluje przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie, o

którym mowa w art. 6a ust. 5;
30d)

253

z nieuzasadnionych powodów nie instaluje liczników zdalnego odczytu zgodnie

z harmonogramem określonym w art. 11t ust. 1-3;
30e)

254

nie realizuje wniosku odbiorcy końcowego, o którym mowa wart. 1it ust. 6, w

terminie i w sposób określony w art. 11t ust. 7 i 8;
30f) 255 nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 11t ust. 10;
30g)

256

nie dostosuje użytkowanych przed dniem 4 lipca 2019 r. systemów zdalnego

odczytu oraz liczników zdalnego odczytu do wymagań określonych w ustawie oraz w
przepisach wydanych na podstawie art. 11x ust. 2, w terminie określonym w art. 11t
ust. 14;
257

30h)

wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 11u ust. 1 pkt 1, nie pozyskuje z

licznika zdalnego odczytu danych pomiarowych lub nie przekazuje ich w postaci
elektronicznej do centralnego systemu informacji rynku energii;
30i) 258 nie pozyskuje z licznika zdalnego odczytu informacji, o których mowa w art. 11u
ust. 1 pkt 2;
30j)
30k)

259

nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 11y ust. 1 lub 2;

260

30l)

realizuje proces wymiany informacji w sposób niezgodny z art. 11z ust. 1;

261

uniemożliwia pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego

wymianę informacji rynku energii, o której mowa w art. 11z ust. 2;
[30m)

262

nie przestrzega obowiązku przekazywania informacji rynku energii do

centralnego systemu informacji rynku energii w postaci i w sposób określony w art.
11zb ust. 1-4;]
<30m) nie przestrzega obowiązku przekazywania informacji rynku energii do
centralnego systemu informacji rynku energii w postaci i w sposób określony w
art. 11zb ust. 1–4 i 6;>
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30n)

nie udostępnia podmiotom, o których mowa w art. 11zc ust. 1, informacji rynku

energii w postaci, w zakresie lub w sposób określony w tym przepisie, lub udostępnia
te informacje innym podmiotom niż wskazane w tym przepisie;
30o)

264

przetwarza informacje rynku energii w celu innym niż określony w art. 11zc ust.

265

nie udostępnia podmiotom, o których mowa w art. 11zc ust. 5, zagregowanych

3;
30p)

danych pomiarowych w postaci i w sposób określony w tym przepisie, lub udostępnia
te dane innym podmiotom niż wskazane w tym przepisie;
30r) przetwarzając informacje rynku energii, nie zapewnia ochrony, o której mowa wart.
Uzd ust. 1 lub ust. 2 pkt 2;
30s) 266 nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. Uzd ust. 2 pkt 1 lub 3;
30t)

267

przechowuje dane pomiarowe w sposób niezgodny z art. 11zf ust. 1 lub nie

anonimizuje jednostkowych danych pomiarowych w sposób określony w art. 1 lzf ust.
2;
30u)

268

nie zawiera albo odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11zg ust. 1;

31) 269 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, lub aktualizacji tych planów;
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;
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270

nie przekazuje Agencji danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia

1227/2011, w terminie, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania
danych wdrażającego art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii
(Dz. Urz. UE L 363 z 18.12.2014, str. 121), zwanego dalej "rozporządzeniem
1348/2014", lub przekazuje dane nieprawdziwe lub niepełne;
41)

271

nie przekazuje Agencji lub Prezesowi URE informacji, o których mowa w art. 8

ust. 5 rozporządzenia 1227/2011, w terminie, o którym mowa w art. 8 i art. 9
rozporządzenia 1348/2014, lub przekazuje informacje nieprawdziwe lub niepełne;
41a)

272

wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 1227/2011, nie

tworzy lub nie utrzymuje skutecznych mechanizmów i procedur mających na celu
identyfikację przypadków naruszenia art. 3 lub art. 5 tego rozporządzenia w zakresie
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które nie są
instrumentami finansowymi;
42) 273 zawiera transakcje na hurtowym rynku energii bez wymaganego wpisu do rejestru
uczestników rynku, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 1227/2011, lub nie
dokonuje aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, lub podaje w
formularzu rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe;
42a)

274

wbrew żądaniu Prezesa URE, nie przedstawia w wyznaczonym terminie

informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 24a, lub przedstawia dokumenty
lub informacje nieprawdziwe lub niepełne;
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;
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opłaty koncesyjnej, o którym mowa w art. 34 ust. 4, lub obowiązek, o którym mowa w
art. 34 ust. 5;
51) 275 nie przestrzega obowiązków wynikających z art. 4 ust. 5, art. 7 ust. 1-4, art. 9 ust.
1, 12 i 14, art. 10, art. 12, art. 36, art. 37, art. 39-41, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 4, art. 48
ust. 1, 3 i 4, art. 50, art. 52 ust. 1 i 2, art. 53, art. 54, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 5, art. 60,
art. 62, art. 75 ust. 3 oraz art. 80 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2015/1222, w tym
przekazuje informacje nieprawdziwe lub niepełne;
52) 276 utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 23r;
53)

277

nie wykonuje w terminie obowiązku zawiadomienia, o którym mowa w art. 37a

ust. 1;
54) 278 nie przekazuje Prezesowi URE w terminie, w formie pisemnej informacji, o której
mowa w art. 38 ust. 11.
1a. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu
państwa.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji
administracyjnej.
2a. (uchylony).
2b. (uchylony).
2c. (uchylony).
2d. (uchylony).
2e. 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.
2f. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 21,
nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3.
2g.

279

Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 30c, 30e i 30f, wynosi od 1000 zł do 5000 zł;
2) pkt 6d i 6e, 39-43 i 51, wynosi od 10 000 zł do 1 000 000 zł;
3) pkt 30b, 30i-30p i 30u, wynosi od 10 000 zł do 500 000 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;
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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;
8) pkt 48 wynosi 10 000 zł oddzielnie dla każdego rodzaju i lokalizacji infrastruktury
paliw ciekłych;
9) 280 pkt 49 i 52-54 wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł;
10) pkt 50 wynosi 1000 zł.
3.
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Wysokość kary pieniężnej, o której mowa:

1) w ust. 1 pkt 1, 1b-1e, 1g, 1k, 2, 3a-6c, 8-11, 12d-17b, 18a-20, 21a-27, 30a, 30d, 30g,
30h, 30r-30t, 31, 32, 35-38, nie może być niższa niż 10 000 zł i wyższa niż 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 być niższa niż 10 000 zł i nie może być wyższa niż 15%
przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej,
osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;
2) w ust. 1 pkt 7, 7a i 12, nie może być niższa niż 2000 zł i wyższa niż 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 być niższa niż 2000 zł i nie może być wyższa niż 15% przychodu
ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego
w poprzednim roku podatkowym.
4. Kara pieniężna jest płatna na konto Urzędu Regulacji Energetyki.
4a. (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.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 87 6b. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają 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.

282

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 uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także
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.

USTAWA z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093)

Art. 7.
W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz.
610) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) w pkt 13 część wspólna otrzymuje brzmienie:
a także połączony z tym zespołem magazyn energii elektrycznej lub magazyn biogazu
rolniczego;",
b) w pkt 16 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania i dystrybucji
oraz magazynowania energii elektrycznej;",
c) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
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- 88 "17) magazyn energii elektrycznej - magazyn energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 10k
ustawy - Prawo energetyczne;";
[2) w art. 4 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
"2a. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, uzyskuje od operatora informacji rynku
energii w rozumieniu art. 3 pkt 72 ustawy - Prawo energetyczne dane pomiarowe
przekazane uprzednio do centralnego systemu informacji rynku energii w rozumieniu art.
3 pkt 69 ustawy - Prawo energetyczne przez właściwego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii
odnawialnej po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i
pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.";]
<2) w art. 4 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, uzyskuje od operatora informacji
rynku energii dane pomiarowe przekazane uprzednio do centralnego systemu
informacji rynku energii przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe,
obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej:
1) wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez
prosumenta energii odnawialnej, rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu
w rozumieniu art. 3 pkt 64 ustawy  Prawo energetyczne, przed sumarycznym
bilansowaniem i po sumarycznym bilansowaniu ilości energii elektrycznej
wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na wszystkich
fazach instalacji elektrycznej;
2) wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez
prosumenta zbiorowego energii odnawialnej przed sumarycznym bilansowaniem i
po

sumarycznym

bilansowaniu

ilości

energii

elektrycznej

wytworzonej,

rejestrowanej przez liczniki zdalnego odczytu w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 64
ustawy  Prawo energetyczne, i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
na wszystkich fazach instalacji elektrycznej;
3) pobranej przez prosumenta wirtualnego energii elektrycznej oraz wprowadzonej do
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez instalację odnawialnego źródła
energii prosumenta wirtualnego energii elektrycznej, wytworzonej w tej instalacji
przez tego prosumenta, ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3b, na
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odnawialnego źródła energii i całkowitej ilości energii wytworzonej w odnawialnym
źródle energii, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3b, przekazanej uprzednio do
operatora informacji rynku energii przez podmioty odpowiedzialne za bilansowanie
handlowe

instalacji

odnawialnego

źródła

energii,

przed

sumarycznym

bilansowaniem i po sumarycznym bilansowaniu.”.>
3) w art. 5:
a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:
informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma
zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, lokalizacji
przyłączenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego źródła energii i magazynu energii
elektrycznej użytego w tej mikroinstalacji oraz łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia
mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.",
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub magazynu
energii elektrycznej, lub ich łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej - w terminie 14 dni
od dnia zmiany tych danych;";
4) w art. 29 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) instalacja odnawialnego źródła energii, która ma służyć wytwórcy do wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego, nie może ponownie służyć
wykonywaniu takiej działalności na podstawie art. 31 ust. 4.";
5) w art. 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1, z powodu naruszenia
obowiązku, o którym mowa w art. 25 pkt 3, instalacja odnawialnego źródła energii
służąca do wykonywania działalności gospodarczej objętej decyzją może ponownie służyć
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego nie wcześniej niż
po upływie 3 lat od dnia wydania tej decyzji.";
6) w art. 38c:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, uzyskuje od operatora informacji rynku
energii w rozumieniu art. 3 pkt 72 ustawy - Prawo energetyczne dane pomiarowe
przekazane uprzednio do centralnego systemu informacji rynku energii w rozumieniu art.
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- 90 3 pkt 69 ustawy - Prawo energetyczne przez właściwego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej
wprowadzonej do jego sieci i pobranej z jego sieci dystrybucyjnej przez wszystkich
wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej po wcześniejszym
sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej
z wszystkich faz dla trójfazowych instalacji.",
b) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Od ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł
energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców energii
elektrycznej spółdzielni energetycznej, w tym ilości energii elektrycznej rozliczonej w
sposób, o którym mowa w ust. 3, spółdzielnia energetyczna nie uiszcza:";
7) w art. 41 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "magazynie energii" zastępuje się wyrazami "magazynie
energii elektrycznej";
8) w art. 45:
a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
"6a. Magazynowanie energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej
stanowiący część instalacji odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji
odnawialnego źródła energii pozostaje bez wpływu na uprawnienia do otrzymywania
świadectw pochodzenia lub gwarancji pochodzenia, pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w ust. 8.",
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. W przypadku braku urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na zaciskach, o których mowa
w ust. 6, dopuszcza się dokonywanie pomiarów w miejscu przyłączenia instalacji
odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii do
sieci

operatora

systemu

elektroenergetycznego,

pod

warunkiem

że

instalacja

odnawialnego źródła energii lub hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii nie
obejmuje magazynu energii elektrycznej.",
c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
"8. Magazyn energii elektrycznej stanowiący część instalacji odnawialnego źródła energii lub
hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii wyposaża się w układ pomiaroworozliczeniowy rejestrujący ilość energii elektrycznej wprowadzonej do magazynu energii
elektrycznej i wyprowadzonej z tego magazynu, niezależnie od układu pomiaroworozliczeniowego rejestrującego ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i wprowadzonej
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odnawialnego źródła energii.";
9) w art. 70a dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Magazynowanie energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej
stanowiący część instalacji odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji
odnawialnego źródła energii pozostaje bez wpływu na prawo do stałej ceny zakupu, o
której mowa w ust. 1, oraz prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93
ust. 2 pkt 3, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 45 ust. 8.";
10) w art. 71 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Magazynowanie energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej
stanowiący część instalacji odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji
odnawialnego źródła energii pozostaje bez wpływu na uprawnienie do uczestniczenia w
aukcji, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 45 ust. 8.";
11) w art. 72a w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2020 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2021
r.";
12) w art. 75 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
"9. Magazynowanie energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej
stanowiący część instalacji odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji
odnawialnego źródła energii pozostaje bez wpływu na prawo do pokrycia ujemnego salda,
o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w
art. 45 ust. 8.";
13) w art. 77 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców
w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, zwaną dalej "ceną
referencyjną";";
14) w art. 92:
a) w ust. 1 oraz w ust. 5 wyrazy "30 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia
2021 r.",
b) w ust. 11 część wspólna otrzymuje brzmienie:
ustala się na podstawie udostępnianych w formie elektronicznej przez operatora informacji
rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 72 ustawy - Prawo energetyczne rzeczywistych
wskazań urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych w ujęciu dobowym w danym miesiącu;
prawo dostępu do tych danych otrzymuje także operator rozliczeń energii odnawialnej, o
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pkt 4 i ust. 2 pkt 3.",
c) ust. 11a otrzymuje brzmienie:
"11a. Operator systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została
przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, przekazuje w formie elektronicznej za
pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii w rozumieniu art. 3 pkt 69
ustawy - Prawo energetyczne operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa
w art. 106, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, dane w ujęciu dobowym
dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła
energii, określone na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.",
d) dodaje się ust. 13-16 w brzmieniu:
"13. Dopuszcza się pobieranie energii elektrycznej z sieci przez magazyn energii elektrycznej
stanowiący część instalacji odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji
odnawialnego źródła energii, pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art.
45 ust. 8.
14. Jeżeli instalacja odnawialnego źródła energii lub hybrydowa instalacja odnawialnego
źródła energii obejmuje magazyn energii elektrycznej, ilość energii elektrycznej, o której
mowa w ust. 11, oblicza się jako różnicę pomiędzy ilością energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci z tej instalacji a ilością energii elektrycznej pobranej z sieci przez
magazyn

energii

elektrycznej,

będący

częścią

tej

instalacji,

skorygowaną

współczynnikiem sprawności magazynu energii elektrycznej.
15. Przez współczynnik sprawności magazynu energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 14,
rozumie się stosunek energii elektrycznej wyprowadzonej z magazynu energii
elektrycznej do energii elektrycznej wprowadzonej do tego magazynu, wyrażony w
procentach, w ramach jednego pełnego cyklu pracy magazynu energii elektrycznej, przy
wykorzystaniu nominalnej pojemności tego magazynu oraz ładowania i rozładowywania
go mocą nominalną.
16. Jeżeli instalacja odnawialnego źródła energii lub hybrydowa instalacja odnawialnego
źródła energii obejmuje magazyn energii elektrycznej, metoda proporcjonalna, o której
mowa w ust. 12, uwzględnia ilość energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn
energii elektrycznej zgodnie z zasadą określoną w ust. 14.";
15) w art. 96 w ust. 3:
a) w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
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magazynowania energii elektrycznej",
b) część wspólna otrzymuje brzmienie:
w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwarzania, magazynowania, przesyłania lub
dystrybucji, uwzględnia się w ilościach energii elektrycznej, w odniesieniu do której
pobiera się opłatę OZE.";
16) w art. 128 w ust. 5 uchyla się pkt 2.
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