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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI  DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA 

 

 

o rządowym projekcie ustawy o promowaniu 

energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (druk nr 3052). 
 

 

Sejm na 74. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3057 do Komisji do Spraw 

Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 13 grudnia 2018 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m    raczy następujące poprawki: 

 

1) po art. 61 dodać art. 61a w brzmieniu: 

„Art. 61a. Opłaty kogeneracyjnej nie pobiera się od gospodarstwa domowego będącego 

odbiorcą końcowym energii, w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

 

 

2) art. 63 nadać brzmienie: 

„Art. 63. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w 

zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące 

płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, uwzględnia w taryfie za usługi 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opłatę kogeneracyjną. 

Opłatę tę ustala się na podstawie stawki opłaty kogeneracyjnej, o której 



mowa w art. 64 ust. 1, obowiązującej w danym roku, wyrażonej w złotych 

za 1 MWh. 

2. Opłatę kogeneracyjną wnoszoną do przedsiębiorstwa energetycznego, o 

którym mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty 

kogeneracyjnej, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowiązującej w danym 

roku, wyrażonej w złotych za 1 MWh oraz ilości energii elektrycznej 

pobranej z sieci i zużytej przez odbiorcę końcowego. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną ustala 

opłatę kogeneracyjną, jako iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej, o której 

mowa w art. 64 ust. 1, obowiązującej w danym roku, wyrażonej w złotych 

za 1 MWh, oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez 

odbiorcę końcowego przyłączonego do urządzeń, instalacji lub sieci 

przedsiębiorstwa energetycznego, które sprzedaje temu odbiorcy energię 

elektryczną. 

4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 

niebędące płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, jest przyłączone jednocześnie 

do sieci: 

1) więcej niż jednego płatnika opłaty kogeneracyjnej lub 

2) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i sieci co 

najmniej jednego płatnika opłaty kogeneracyjnej 

– wnosi opłatę kogeneracyjną do operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego i każdego z tych płatników, proporcjonalnie do ilości 

energii elektrycznej pobranej z sieci operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub płatników opłaty kogeneracyjnej, w okresie 

rozliczeniowym. 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną 

przyłączone jednocześnie do sieci więcej niż jednego płatnika opłaty 

kogeneracyjnej lub operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, wnosi opłatę kogeneracyjną do operatora systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego lub tych płatników, proporcjonalnie 

do ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci płatników opłaty 

kogeneracyjnej w okresie rozliczeniowym.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

3) w art. 97: 

a) po pkt 6 dodać pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu: 

„Art. 93a. 1. Wytwórca w instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 

4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, przedkłada Prezesowi URE do dnia 15 

marca każdego roku następującego po roku, w którym wytworzono 

energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, opinię 

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

... o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

potwierdzającą zasadność uznania tej instalacji za instalację, o której 

mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, która 

zawiera informację na temat ilości energii elektrycznej wytworzonej 

w wysokosprawnej kogeneracji. 

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

instalacja wytwórcy nie stanowiła w roku objętym opinią instalacji, 



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

10a, Prezes URE informuje o tym fakcie wytwórcę, właściwego 

sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii 

odnawialnej, o którym mowa w art. 106. 

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

sprzedawca zobowiązany, jest obowiązany do rozliczenia 

nienależnie wypłaconej pomocy publicznej z przyszłym ujemnym 

saldem, w kolejnych okresach rozliczeniowych, w wysokości 

stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskaną pomocą, a pomocą, którą 

uzyskałby wytwórca, w przypadku gdyby instalacja tego wytwórcy 

stanowiła instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8, 9 lub 10.”;”, 

b) w pkt 7: 

– w art. 184a: 

– – ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Wytwórca energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 

MW, wykorzystujący wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania 

energii elektrycznej, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w 

art. 72, rozstrzygniętą przed dniem 1 stycznia 2019 r. może w terminie 

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

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

mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a, 9a lub 10a.”, 

– – ust. 3 nadać brzmienie: 

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

niewykorzystanej energii elektrycznej na zasadach określonych w art. 

70a ust. 1 lub 2, z początkiem drugiego kwartału następującego po 

kwartale, w którym wytwórca uzyskał zaświadczenie, o którym mowa 

w art. 70b ust. 8, a w przypadku instalacji planowanej do uruchomienia, 

nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, 

o której mowa w ust.1.”; 

– w art. 184b: 

– – w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Wytwórca, o którym mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, który do dnia 1 stycznia 

2019 r. uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, może, 

w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. zmienić deklarację, o której 

mowa w art. 70b ust. 1, przez:”, 

– – ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes URE wydaje 

zaświadczenie o uznaniu instalacji, za instalację, o której mowa w art. 

77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a, 9a lub 10a, w terminie 45 dni od dnia 

złożenia wniosku.”, 

– – dodać ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Wytwórca rozpoczyna sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej 

na zasadach przewidzianych dla instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 

5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a, 9a lub 10a, z początkiem drugiego kwartału 

następującego po kwartale, w którym uzyskał zaświadczenie, o którym 

mowa w ust. 2, a w przypadku instalacji planowanej do uruchomienia, 

nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia, 

o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 70b ust. 3 pkt 6 

stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 70a ust. 4 nie stosuje się.”, 



– w art. 184c: 

– – ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Wytwórca wykorzystujący wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy 

do wytwarzania energii elektrycznej, którego oferta wygrała aukcję, o 

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

może, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., złożyć wniosek o uznanie, 

że instalacja tego wytwórcy stanowi instalację, o której mowa w art. 77 

ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a.”, 

– – w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w przypadku wytwórcy, który spełnił warunek, o którym mowa w art. 

79 ust. 3 pkt 8 – opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 

77 ust. 3 ustawy z dnia … o promowaniu energii elektrycznej z 

wysokosprawnej kogeneracji, sporządzaną na podstawie badania 

przeprowadzonego dla danej instalacji, stwierdzającą zasadność 

uznania tej instalacji, za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 

1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, w tym datę pierwszego 

wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.”,  

– – ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. W przypadku instalacji planowanej do uruchomienia opinię, o której 

mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE w terminie 

3 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w 

ramach systemu aukcyjnego, pod rygorem utraty prawa, o którym 

mowa w ust. 6.”, 

– – w ust. 6: 

– – – definicji „Pkoge” nadać brzmienie: 

„Pkoge – kwota powiększająca cenę zakupu energii elektrycznej, o 

której mowa w art. 92 ust. 1, lub podstawę wypłaty ujemnego salda 

przysługująca za energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii 

wytworzoną wyłącznie z biogazu lub biogazu rolniczego w 

wysokosprawnej kogeneracji, sprzedaną w systemie aukcyjnym,”, 

– – – definicji „Csk” nadać brzmienie: 

„Csk – cena referencyjna obowiązująca na dzień złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, dla instalacji wykorzystujących wyłącznie 

biogaz lub biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej w 

wysokosprawnej kogeneracji, o których mowa odpowiednio w art. 

77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a,”, 

– – definicji „Cbk” nadać brzmienie: 

„Cbk – cena referencyjna obowiązująca na dzień złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, dla instalacji wykorzystujących wyłącznie 

biogaz lub biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, o 

których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 lub 10.”, 

– w ust. 7 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) od dnia 1 stycznia 2019 r. – w przypadku instalacji wykorzystujących 

wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy, w których energia elektryczna 

została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji po raz pierwszy 

przed dniem 1 stycznia 2019 r.;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 



 

 

4) art. 111 nadać brzmienie:  

„Art. 111. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r. 

 

 

 

Sprawozdawca 

 

/-/ Wojciech Zubowski 

Przewodniczący Komisji 

 

/-/ Maciej Małecki 

 


