
Poprawka do ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 560) 

 

1) W art. 1 w pkt 4 w lit a, w ust. 1a w pkt 1 i 2 wyrazy „art. 4d ust. 2-5” zastępuje się 

wyrazami „art. 4d ust. 2-10”; 

2) W art. 1 w pkt 5, w art. 4d: 

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu: 

„3) po 31 marca 2022 r. na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia, o którym mowa 

w art. 7 ust. 8d
4
 ustawy – Prawo energetyczne, złożonego w terminie do 31 grudnia 2023 r., w 

przypadku gdy prosument ten w terminie do 31 marca 2022 r. zawarł umowę na zakup lub 

montaż tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem,  który  

realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 17 lit. c  ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 818), z zastrzeżeniem ust. 6.”, 

b) dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu: 

„6. W przypadku gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, złożone do właściwego 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w terminie do 31 grudnia 2023 r., 

jest niekompletne lub niepoprawne, to operator ten wzywa do uzupełnienia lub poprawienia 

zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że niewykonanie 

wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje brak możliwości skorzystania przez 

prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń na podstawie art. 4 ust. 1. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, operator systemu dystrybucyjnego wskazuje w 

wezwaniu przyczyny uznania zgłoszenia za niepoprawne lub niekompletne.  

8. Jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 7, w terminie wskazanym w tym 

wezwaniu złożone zostanie 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 3, 

zostało złożone w terminie do 31 grudnia 2023 r. 

9. W celu skorzystania z rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1, prosument energii 

odnawialnej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przekazuje sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 

ust. 1a, w terminie do 31 grudnia 2023 r. pisemne oświadczenie o treści: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. 

zm.) oświadczam, że w terminie do 31 marca 2022 r. zawarłem umowę na zakup lub montaż 

mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje 

projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w 

art. 2 pkt 17 lit. c  ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 818), oraz na dzień złożenia oświadczenia umowa ta nie została rozwiązana".  

Komentarz [A1]: Wydłużenie okresu 
do dnia 31 marca 2022 r. jest dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
realizujących obecnie projekty 
parasolowe korzystne, jednakże nie 
uwzględnia interesów gmin, których 
projekty dopiero zostały wybrane do 
dofinansowania.  
 
Zarząd Związku Subregionu 
Centralnego rekomendował by termin 
ten wydłużyć maksymalnie do 
31.12.2023r. 
 
Jednakże jeśli tak długi okres nie jest 
możliwy to z punktu widzenia JST, 
które dopiero będą zawierały umowy 
o dofinansowania z Urzędem 
Marszałkowskim, każde wydłużenie 
terminu ponad 31 marca 2022r.  jest 
bardzo istotne.   
 
Proponuję by rozważyć zmianę tego 
okresu przynajmniej na 30 września 
2022r. 
 
Ta zmiana jest szczególnie ważna dla 
projektów dopiero wybranych do 
dofinansowania (w październiku 2021 
r.): 
- 5 projektów parasolowych – 
dofinansowanie 17,6 mln zł; 
- 1 projekt grantowy – dofinansowanie 
7,5 mln zł. 
 
Dodatkowo w dalszym ciągu na listach 
rezerwowych w ramach naboru ZIT 
RPO WSL 2014-2020 wciąż na 
dofinansowanie czekają projekty 
parasolowe i grantowe: 
- 1 projekt parasolowy – 
dofinansowanie 1,7 mln zł; 
- 3 projekty grantowe – 
dofinansowanie 5,3 mln zł 
oraz 21 projektów dotyczących 
budynków użyteczności publicznej z 
wartością dofinansowania 9,5 mln zł, 
a ich wybór do dofinansowania będzie 
przeprowadzony w najbliższych 2-3 
miesiącach. 
 



10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9, zastępuje uprzedzenie o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywego oświadczenia."; 

4) W art. 1 w pkt 11 w lit c, w pkt 1 w lit a i b wyrazy „art. 4d ust. 2-5” zastępuje się 

wyrazami „art. 4d ust. 2-10”; 

5) W art. 8 wyrazy „art. 4d ust. 2-5” zastępuje się wyrazami „art. 4d ust. 2-10”; 

6) W art. 9 w pkt 1 wyrazy „art. 4d ust. 2-5” zastępuje się wyrazami „art. 4d ust. 2-10”. 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Poprawka przewiduje, że osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na 

zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym 

uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji 

w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i 

pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach. 

Poprawka ta jest odpowiedzią na wątpliwości zgłaszane przez jednostki samorządowe, że 

zamiana zasad rozliczeń wpłynie negatywnie na możliwość zakończenia realizacji tzw. 

projektów parasolowych. W przypadku braku tego przepisu wielu potencjalnych 

beneficjentów programów parasolowych może zrezygnować, żeby mieć możliwość 

podłączenia swojej mikroinstalacji przed 31.03.2022 i pozostania w systemie opustów. 

Dlatego też poprawka ta nie wpłynie na zwiększenie liczny prosumentów w systemie 

opustów, ale umożliwi samorządom skuteczną realizację ich projektów. 

W celu ograniczenia nadmiernych procedur kontrolnych i przyspieszenia procesu, prosument 

będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł 

umowę na zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym 

uprawnionym podmiotem, która realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia 

oświadczenia. 

 


