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Warszawa, 25 sierpnia 2020 r. 

KL/397/281/DG/2020 
 
 

Pan 

Michał Kurtyka 

Minister Klimatu 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, w załączeniu przesyłam stanowisko Rady OZE  

w Konfederacji Lewiatan w sprawie systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE po amortyzacji 

instalacji.  

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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Stanowisko Rady OZE w Konfederacji Lewiatan dot. systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE  

po amortyzacji instalacji 

W celu zapewnienia dalszej, nieprzerwanej produkcji energii elektrycznej w instalacjach OZE,  

które utraciły prawo do otrzymywania świadectw pochodzenia lub prawo do korzystania z systemu FIT/FIP 

lub systemu aukcyjnego w związku z upływem łącznego 15-letniego okresu wsparcia, niezbędnym jest 

ustanowienie nowego, dedykowanego tym instalacjom systemu wsparcia, zapewniającego rentowność 

produkcji energii poprzez pokrycie różnicy pomiędzy kosztami operacyjnymi a przychodami ze sprzedaży 

energii po cenie rynkowej.  

Możliwość wprowadzenia takiego mechanizmu dla instalacji wykorzystujących biomasę wynika wprost  

z Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane  

z energią w latach 2014-2020 (2014/C 200/01), w których Komisja przewidziała możliwość uznania  

za zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc operacyjną na istniejące instalacje wykorzystujące biomasę  

po amortyzacji instalacji. Zgodnie z wytycznymi Komisji dopuszczalna jest pomoc operacyjna na instalację 

wykorzystującą biomasę po amortyzacji instalacji w przypadku, gdy: 

1) koszty operacyjne ponoszone przez beneficjenta po amortyzacji instalacji są nadal wyższe niż cena 

rynkowa odnośnej energii oraz z zastrzeżeniem spełnienia łącznie następujących warunków: 

a) pomoc przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do energii wyprodukowanej ze źródeł 

odnawialnych; 

b) środek skonstruowany jest w taki sposób, że rekompensuje różnicę między kosztami 

operacyjnymi ponoszonymi przez beneficjenta a ceną rynkową; oraz 

c) istnieje mechanizm monitorowania służący do weryfikacji, czy ponoszone koszty operacyjne są 

nadal wyższe niż cena rynkowa energii. Mechanizm monitorowania musi być oparty na 

aktualnych informacjach dotyczących kosztu produkcji i stosowany co najmniej raz w roku. 

2) niezależnie od ceny rynkowej odnośnego rodzaju energii, wykorzystanie paliw kopalnych jako 

surowca jest ekonomicznie korzystniejsze niż wykorzystanie biomasy oraz z zastrzeżeniem spełnienia 

łącznie następujących warunków: 

a) pomoc przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do energii wyprodukowanej ze źródeł 

odnawialnych; 

b) środek skonstruowany jest w taki sposób, że rekompensuje różnicę między kosztami 

operacyjnymi ponoszonymi przez beneficjenta produkującego energię z biomasy a kosztami 

operacyjnymi ponoszonymi w związku ze stosowaniem alternatywnego surowca w postaci paliw 

kopalnych; 

c) przedstawiono wiarygodne dowody potwierdzające, że bez pomocy zrezygnowano by  

z wykorzystania biomasy na rzecz paliw kopalnych w tej samej instalacji; oraz 

d) istnieje mechanizm monitorowania służący do weryfikacji, czy wykorzystanie paliw kopalnych 

jest korzystniejsze niż wykorzystanie biomasy. Mechanizm monitorowania musi być oparty  

na aktualnych informacjach dotyczących kosztów i stosowany co najmniej raz w roku. 
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W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE  

po amortyzacji instalacji, w przypadku których przychody ze sprzedaży energii w oparciu o ceny rynkowe 

nie są wystarczające do pokrycia kosztów eksploatacyjnych działania instalacji OZE.  

 

Uwagi szczegółowe: 

 W zakresie art. 2 ustawy OZE proponujemy, aby po pkt 27a) dodać pkt 27ab) i 27ac)  

w następującym brzmieniu: 

27ab) premia gwarantowana – dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii 

elektrycznej przez wytwórcę w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 1 MW; 

27ac) premia gwarantowana indywidualna – dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci  

i sprzedanej energii elektrycznej przez wytwórcę w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW; 

 W zakresie art. 42 ustawy OZE proponujemy, aby: 

a) ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: 

1.  Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w: 

1) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, o łącznej mocy elektrycznej 

mniejszej niż 500 kW, w tym energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu 

technologicznego tej instalacji, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy 

przed dniem wejścia w życie rozdziału 4; 

2) instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja albo instalacji wykorzystującej 

wyłącznie biogaz rolniczy do wytworzenia energii elektrycznej, o łącznej mocy elektrycznej 

mniejszej niż 500 kW, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4; 

3) instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej wyłącznie biogaz rolniczy  

do wytworzenia energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu 

technologicznego tej instalacji, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy 

przed dniem wejścia w życie rozdziału 4; 

4) instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej wyłącznie biogaz rolniczy  

do wytworzenia energii elektrycznej, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4; 

5) instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 113a ust. 1, o łącznej mocy 

elektrycznej mniejszej niż 400 kW, dla której Prezes URE wydał zaświadczenie, o którym mowa 

w art. 113b ust. 4. 
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b) dodać ust. 4a w następującym brzmieniu: 

4a. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której 

mowa w ust. 1 pkt 5, powstaje od dnia pierwszego po dniu, w którym spełnione zostaną łącznie 

warunki, o których mowa w art. 113a ust. 3 i trwa przez okres kolejnych 10 lat. 

 W zakresie art. 61 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie: 

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania dotyczące sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub 

ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących w procesie 

wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22, oraz inne paliwa, 

2) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa 

w art. 45 ust. 5, 

3) miejsce i sposób dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej na potrzeby ustalenia 

rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, który wygrał aukcję, energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 72 ust. 1, lub uzyskał zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 70b ust. 8 lub w art. 113b ust. 4, lub uzyskał decyzję, o której mowa  

w art. 113h ust. 4  

- biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej oraz potrzebę ustalenia ilości wytwarzanej energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. 

 W zakresie art. 69a ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie: 

Energia elektryczna wytworzona w danej instalacji odnawialnego źródła energii może korzystać z: 

1) systemu wsparcia świadectw pochodzenia albo 

2) systemu wsparcia świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, albo 

3) systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a-70f, albo 

4) aukcyjnego systemu wsparcia, albo 

5) rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1, albo 

6) rozliczenia, o którym mowa w art. 38c ust. 3, albo 

7) systemu wsparcia w formie premii gwarantowanej, albo 

8) systemu wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej. 
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 W zakresie art. 84 ust. 1 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie: 

1.  Prezes URE ma prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności ze stanem faktycznym przekazanych 

informacji i złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 39 ust. 7 i 9, art. 39a ust. 7 i 9, art. 70b  

ust. 3 pkt 6, art. 71 ust. 3, art. 72a ust. 2, art. 75 ust. 4 pkt 4, art. 79 ust. 3 pkt 2, 3, 5-7 i 9, art. 83  

ust. 1 pkt 4 oraz art. 113b ust. 2 i 3 i art. 113hust. 2 i 3, oraz prawidłowości ceny skorygowanej,  

o której mowa w art. 39 ust. 5 i 7 oraz art. 39a ust. 5 i 7. 

 W zakresie art. 87 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie: 

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół zawierający ocenę zgodności ze stanem 

faktycznym przekazanych informacji i złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 39 ust. 7 i 9,  

art. 39a ust. 7 i 9, art. 70b ust. 3 pkt 6, art. 71 ust. 3, art. 75 ust. 4 pkt 4, art. 79 ust. 3 pkt 2, 3, 5-7 i 9, 

art. 83 ust. 1 pkt 4 oraz art. 113b ust. 2 i 3 i art. 113h ust. 2 i 3, oraz prawidłowości ceny skorygowanej, 

o której mowa w art. 39 ust. 5 i 7 oraz art. 39a ust. 5 i 7. Termin do złożenia zastrzeżeń nie może być 

krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu. 

 W zakresie art. 88 ust. 1 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie: 

1.  W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli niezgodności ze stanem faktycznym przekazanych 

informacji i złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 39 ust. 7 i 9, art. 39a ust. 7 i 9, art. 70b  

ust. 3 pkt 6, art. 71 ust. 3, art. 75 ust. 4 pkt 4, art. 79 ust. 3 pkt 2, 3, 5-7 i 9, art. 83 ust. 1 pkt 4 oraz  

art. 113b ust. 2 i 3 i art. 113h ust. 2 i 3, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, 

wydaje odpowiednio postanowienie o braku możliwości zakwalifikowania kwestionowanej ilości 

energii elektrycznej jako energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii lub decyzję o obowiązku zwrotu operatorowi rozliczeń energii 

odnawialnej, o którym mowa w art. 106, pomocy uzyskanej w drodze aukcji lub w systemie premii 

gwarantowanej lub w systemie premii gwarantowanej indywidualnej, określając kwotę wsparcia wraz 

z odsetkami, która podlega zwrotowi do operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa  

w art. 106, w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. 

 W zakresie art. 95 ust. 1 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie: 

1.  Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę, zwaną dalej "opłatą OZE", 

związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie 

elektroenergetycznym. Opłatę OZE przeznacza się wyłącznie na wypłatę premii gwarantowanej,  

o której mowa w art. 113a ust. 1 oraz premii gwarantowanej indywidualnej, o której mowa  

w art. 113g ust. 1, pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3, 

oraz kosztów działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, 

prowadzonej na podstawie ustawy oraz wydatków na pokrycie kosztów utrzymania, rozbudowy  

i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o których mowa w art. 78 ust. 7a. 
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 W zakresie art. 107 ust. 1 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie: 

1.  Przedmiotem działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej jest: 

1) gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93  

ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 oraz na potrzeby wypłaty premii gwarantowanej, o której mowa  

w art. 113a ust. 1 i premii gwarantowanej indywidualnej, o której mowa w art. 113g ust. 1; 

2) rozliczanie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3; 

2a) dokonywanie rozliczeń premii gwarantowanej, o której mowa w art. 113a ust. 1 i premii 

gwarantowanej indywidualnej, o której mowa w art. 113g ust. 1; 

3) zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach 

określonych w ustawie. 

 Po art. 113 ustawy OZE proponujemy, aby dodać art. 113a-113m w następującym brzmieniu: 

Art. 113a 

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń 

służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej 

dystrybucyjnej, po upływie dla tej instalacji okresu, o którym mowa w art. 44 ust. 5 lub 70f ust. 1 

lub 77 ust. 1, będący przedsiębiorstwem energetycznym, wykorzystujący do wytworzenia energii 

elektrycznej wyłącznie: 

1) biogaz rolniczy albo 

2) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo 

3) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo 

4) biogaz inny niż określony w pkt 1-3, albo 

5) hydroenergię, albo 

6) biomasę 

- może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej. 

2. Premię gwarantowaną wypłaca operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa  

w art. 106. 

3. Maksymalny okres wsparcia energii elektrycznej z instalacji, o której mowa w ust. 1 w formie 

premii gwarantowanej, jaki może zostać określony w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 113b 

ust. 4, wynosi 10 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego po dniu, w którym spełnione 

zostaną łącznie dwa warunki: 

1) wytwórca otrzymał zaświadczenie o dopuszczeniu, o którym mowa w art. 113b ust. 4, oraz  

2) wytwórca nie korzysta dla tej instalacji ze wsparcia, o którym mowa w art. 69a pkt 1-6. 
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4. Z zastrzeżeniem art. 184e, po zakończeniu okresu, o którym mowa w ust. 3 wytwórca w instalacji, 

o której mowa w ust. 1 może wystąpić o przyznanie wsparcia w formie premii gwarantowanej  

w kolejnym 10-letnim okresie. Przepisy art. 113a-113f stosuje się w takim przypadku odpowiednio.  

Art. 113b 

1. Wytwórca, o którym mowa w art. 113a ust. 1, który zamierza wystąpić o wypłatę premii 

gwarantowanej składa Prezesowi URE deklarację o zamiarze korzystania z systemu premii 

gwarantowanej. 

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 

2) łączną ilość energii elektrycznej określoną w MWh, jaką wytwórca planuje wytworzyć, 

wprowadzić do sieci i sprzedać w okresie wskazanym w deklaracji; 

3) okres sprzedaży energii elektrycznej, obejmujący planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia 

sprzedaży energii elektrycznej; 

4) lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii oraz 

miejsce jej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, określone w umowie o przyłączenie; 

5) podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału 

lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania 

w imieniu wytwórcy; 

6) oświadczenie wytwórcy o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że do wytworzenia 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą wykorzystywane: 

a) drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboże pełnowartościowe w przypadku: 

- instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy, 

- instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej 

instalacji spalania biomasy, 

- instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego 

oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, 

biogaz, o którym mowa w art. 70a ust. 2 pkt 1 lit. b-d, lub biogaz rolniczy, 

b) paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę 

spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 
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c) biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej - w przypadku 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji odnawialnego 

źródła energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu 

hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub 

biogaz rolniczy, 

d) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o odnawialnych źródłach energii - w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej  

za składanie fałszywych zeznań. 

3. Do deklaracji, o której mowa w ust. 1, wytwórca dołącza oryginał lub poświadczoną kopię 

schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania 

energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej 

instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia 

tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą 

numery ewidencyjne działek i obrębów. 

4. Prezes URE wydaje wytwórcy, o którym mowa w art. 113a ust. 1 zaświadczenie o dopuszczeniu 

do systemu premii gwarantowanej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnej deklaracji,  

o której mowa w ust. 1. 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera w szczególności wskazanie: 

1) daty rozpoczęcia i zakończenia okresu wsparcia, z uwzględnieniem art. 113a ust. 4; 

2) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej na wytworzoną, wprowadzoną do 

sieci i sprzedaną energię elektryczną. 

6. Prezes URE przekazuje informacje zawierające dane o wytwórcy, o którym mowa w art. 113a  

ust. 1, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4: 

1) operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, lub 

2) operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106 oraz właściwym 

sprzedawcom zobowiązanym w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5. 

7. W przypadku gdy deklaracja, o której mowa w ust. 1, nie zawiera wszystkich wymaganych danych 

lub nie dołączono do niej wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2-3, Prezes URE wzywa 

wytwórcę do uzupełnienia deklaracji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Nieuzupełnienie deklaracji w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem deklaracji bez 

rozpatrzenia. 

8. Wytwórca, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, może złożyć do Prezesa URE 

informację o dacie zakończenia korzystania z systemu premii gwarantowanej w terminie 

wcześniejszym niż data wskazana w tym zaświadczeniu.  
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9. Prezes URE, w drodze postanowienia, odmawia wydania zaświadczenia, o którym mowa  

w ust. 4, w przypadku:  

1) złożenia przez wytwórcę deklaracji, o której mowa w ust. 1, niespełniającej warunków,  

o których mowa w ust. 2-3, lub 

2) niespełnienia przez wytwórcę warunków, o których mowa w art. 113a ust.1. 

10. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 9, służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. Postępowanie w sprawie zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy 

się według przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach  

z zakresu regulacji energetyki. 

Art. 113c 

1. Wytwórca, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 113b ust. 4, występuje  

do operatora rozliczeń energii odnawialnej, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub 

elektronicznej, o wypłatę premii gwarantowanej. 

2. W celu uzyskania wypłaty premii gwarantowanej uprawniony wytwórca: 

1) każdorazowo składa do operatora rozliczeń energii odnawialnej wniosek o wypłatę premii 

gwarantowanej; 

2) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku informuje operatora rozliczeń energii odnawialnej,  

w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o dacie zakończenia korzystania 

dla instalacji ze wsparcia, o którym mowa w art. 69a pkt 1-6 oraz o numerze rachunku 

bankowego, na który ma być wypłacana premia gwarantowana. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 

2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wniosek; 

3) informację o ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej  

w instalacji odnawialnego źródła energii, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu 

rozliczeniowego objętego wnioskiem; 

4) wartość premii gwarantowanej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa 

w pkt 3, i wysokości jednostkowej premii gwarantowanej określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 113e.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wytwórca składa w terminie 45 dni po zakończeniu 

każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
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5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za okres więcej niż 

jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego,  

w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy. 

6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie, o którym mowa  

w ust. 4 lub 5, wytwórca traci prawo do wypłaty premii gwarantowanej za dany okres rozliczeniowy. 

Art. 113d 

Operator rozliczeń energii odnawialnej, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 113c ust. 2 

pkt 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, wpłaca wytwórcy, na wskazany przez niego 

rachunek bankowy, należną kwotę premii gwarantowanej. 

Art. 113e 

1. Minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia  

31 października każdego roku jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, 

obowiązującą w kolejnym roku kalendarzowym oddzielnie dla instalacji odnawialnego źródła 

energii: 

1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

1a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

2a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji; 

3) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej; 

3a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji; 

4) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania 

energii elektrycznej; 

4a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 
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5) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej; 

5a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji; 

6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania 

energii elektrycznej; 

6a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

7) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1-3 do wytwarzania energii elektrycznej; 

7a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących 

wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1-3 do wytwarzania energii elektrycznej  

z wysokosprawnej kogeneracji; 

8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1-3 do wytwarzania energii 

elektrycznej; 

8a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1-3 do wytwarzania energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 200 kW, wykorzystujących 

wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

10) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 200 kW i nie większej niż  

500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

11) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, 

wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

12) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących 

wyłącznie biomasę do wytwarzania energii elektrycznej; 

2. Przy określaniu wysokości jednostkowej premii gwarantowanej, stanowiącej różnicę między 

kosztami wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego 

źródła energii, a rynkową ceną sprzedaży energii elektrycznej, minister właściwy do spraw energii 

bierze pod uwagę: 
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1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji, o których mowa  

w ust. 1; 

2) założenia dotyczące technicznych warunków pracy instalacji odnawialnego źródła energii,  

w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej, współczynniki wykorzystania dostępnej 

mocy elektrycznej, współczynniki zużycia wytworzonej energii elektrycznej na pokrycie potrzeb 

własnych oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej do 

sieci; 

3) jednostkowe ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla; 

4) przewidywane kształtowanie się cen energii elektrycznej w oparciu o notowania na Rynku 

Dnia Następnego oraz na Rynku Towarowym Terminowym; 

5) średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku 

kalendarzowym ogłoszoną przez Prezesa URE, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy 

– Prawo energetyczne; 

6) średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej,  

o których mowa w art. 93 ust. 3;  

7) dane opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut 

Badawczy w systemie oceny i prognozy rozwoju suszy, mające wpływ na funkcjonowanie 

instalacji, o których mowa w ust. 1pkt 9-11. 

3. Do katalogu kosztów wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii, o których mowa w ust. 2, zalicza się w szczególności koszty poniesione 

na:  

1) zakup paliwa dla instalacji odnawialnego źródła energii; 

2) inne koszty zmienne związane z wytworzeniem energii w instalacji odnawialnego źródła 

energii, w tym koszty opłat środowiskowych, związane z zagospodarowaniem odpadów oraz 

koszty usług wodnych i opłat za usługi wodne; 

3) serwis, eksploatację oraz utrzymanie instalacji odnawialnego źródła energii; 

4) remonty instalacji odnawialnego źródła energii; 

5) wynagrodzenia i świadczenia osób związanych z funkcjonowaniem instalacji odnawialnego 

źródła energii; 

6) podatki i opłaty lokalne związane bezpośrednio z eksploatacją instalacji odnawialnego źródła 

energii. 

4. Minister właściwy do spraw energii co najmniej raz w roku, przed terminem, o którym mowa  

w ust. 1, przeprowadza analizę czy koszty wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, o których mowa w ust.1 są nadal wyższe niż 

rynkowa cena sprzedaży energii elektrycznej. 
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5. W przypadku gdy z analizy, o której mowa w ust. 4 wynika, że wysokość jednostkowej premii 

gwarantowanej, o której mowa w ust. 1, ustalona dla poprzedniego roku kalendarzowego 

rekompensuje różnicę między kosztami wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w instalacji odnawialnego źródła energii a rynkową ceną sprzedaży energii elektrycznej  

w kolejnym roku kalendarzowym, minister właściwy do spraw energii może odstąpić od wydania 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

6. W przypadku gdy minister właściwy do spraw energii nie wyda rozporządzenia, o którym mowa 

w ust. 1, w terminie do 30 listopada, wysokość jednostkowej premii gwarantowanej, określona na 

podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w kolejnych latach 

kalendarzowych, do końca roku kalendarzowego, w którym minister właściwy do spraw energii 

wyda rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wysokość jednostkowej premii gwarantowanej, określona 

na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji 

średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku 

kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”. 

Art. 113f. 

1.  Postanowienia art. 93a stosuje się odpowiednio do weryfikacji i rozliczenia ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w danym roku kalendarzowym w instalacjach, o których mowa  

w art. 113a ust. 1 w procesach wysokosprawnej kogeneracji oraz poza procesami wysokosprawnej 

kogeneracji. 

2.  W sytuacji, o której mowa w ust. 1, użyte w art. 93a ust. 4 symbole Csko i Csbk oznaczają 

odpowiednio poziomy premii gwarantowanej dla energii elektrycznej wytworzonej w procesach 

wysokosprawnej kogeneracji oraz poza procesami wysokosprawnej kogeneracji, obowiązujące  

w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie. 

Art. 113g.  

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń 

służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej,  

po upływie dla tej instalacji okresu, o którym mowa w art. 44 ust. 5 lub 70f ust. 1 lub 77 ust. 1, 

będący przedsiębiorstwem energetycznym, wykorzystujący do wytworzenia energii elektrycznej: 

1) biogaz rolniczy albo 

2) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo 

3) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo 

4) biogaz inny niż określony w pkt 1-3, albo 
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5) hydroenergię, albo 

6) biomasę  

- może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej. 

2. Premię gwarantowaną indywidualną wypłaca operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym 

mowa w art. 106. 

3. Maksymalny okres wsparcia energii elektrycznej z instalacji, o której mowa w ust. 1 w formie 

premii gwarantowanej indywidualnej, wynosi 10 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia 

pierwszego po dniu wydania dla danego wytwórcy pierwszej decyzji, o której mowa w art. 113h  

ust. 4. 

Art. 113h.  

1. Wytwórca, o którym mowa w art. 113g ust. 1, który zamierza wystąpić o wypłatę premii 

gwarantowanej indywidualnej, corocznie, w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok 

wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie 

 do systemu premii gwarantowanej indywidualnej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 

2) lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii oraz 

miejsce jej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, określone w umowie  

o przyłączenie; 

3) łączną ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wyrażoną w MWh, którą 

wytwórca planuje wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać w kolejnym roku kalendarzowym; 

4) dane techniczne i ekonomiczne, w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat  

za ostatnie dwa zamknięte lata obrotowe oraz prognozowane przychody i koszty, związane  

z wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, umożliwiające 

wyznaczenie wysokości jednostkowej premii gwarantowanej indywidualnej; 

5) oświadczenie wytwórcy o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 

1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą 

wykorzystywane: 

a) drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboże pełnowartościowe w przypadku: 

- instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

biogaz inny niż biogaz rolniczy, 
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- instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

- instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz 

układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz 

lub biogaz rolniczy, 

- instalacji termicznego przekształcania odpadów, 

b) drewno inne niż drewno energetyczne w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, 

dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny, 

c) paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę 

spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

d) biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej - w przypadku 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji odnawialnego źródła 

energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

e) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii - w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego; 

f) substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e - w przypadku 

wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, 

g) biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w art. 28b-

28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

2) dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej masie 

biomasy określony w art. 60a ust. 2 albo w art. 60a ust. 2a lub przepisach wydanych  

na podstawie art. 60a ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 2 - w przypadku instalacji odnawialnego 

źródła energii, o której mowa w art. 60a ust. 2."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu  

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

3) podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału 

lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania 

w imieniu wytwórcy. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca dołącza oryginał lub poświadczoną kopię 

schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania 

energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej 

instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia 

tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą 

numery ewidencyjne działek i obrębów. 
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4. Prezes URE, w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, wydaje decyzję  

o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej indywidualnej dla energii elektrycznej 

wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym roku kalendarzowym. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 4, zawiera w szczególności wskazanie wysokości jednostkowej 

premii gwarantowanej indywidualnej, obliczonej w sposób określony w art. 113i. 

6. Prezes URE przekazuje dane wytwórcy, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa  

w ust. 4, operatorowi rozliczeń, o którym mowa w art. 106. 

7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera wszystkich wymaganych danych 

lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, Prezes URE wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

8. Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia dopuszczenia, o którym mowa w ust. 4, w przypadku:  

1) niespełnienia przez wytwórcę wymagań, o których mowa w art. 113g ust. 1; 

2) złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, niespełniającego warunków, o których mowa  

w ust. 2-3, lub po terminie, o którym mowa w ust. 1. 

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 8, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie -  

sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji toczy się według przepisów ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki. 

Art. 113 i.  

1. Prezes URE wylicza wysokość jednostkowej premii gwarantowanej indywidualnej na podstawie 

danych, o których mowa w art. 113h ust. 2 pkt 4. 

2. Wysokość jednostkowej premii gwarantowanej indywidualnej wyliczona w sposób, o którym 

mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż najwyższa wartość jednostkowej premii gwarantowanej 

określona w przepisach wydanych na podstawie art. 113e ust. 1 dla danego rodzaju instalacji 

odnawialnego źródła energii. 

Art. 113j. 

1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 113h ust. 4, występuje  

do operatora rozliczeń energii odnawialnej, w formie pisemnej, w postaci papierowej  

lub elektronicznej, o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej. 

2. W celu uzyskania wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej uprawniony wytwórca: 
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1) każdorazowo składa do operatora rozliczeń energii odnawialnej, wniosek o wypłatę premii 

gwarantowanej indywidualnej; 

2) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku, o którym mowa w pkt 1, informuje operatora 

rozliczeń energii odnawialnej, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej,  

o dacie zakończenia korzystania dla instalacji ze wsparcia, o którym mowa w art. 69a pkt. 1-6 

oraz o numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia gwarantowana 

indywidualna.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 

2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wniosek; 

3) informację o ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytworzonej  

w instalacji odnawialnego źródła energii, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu 

rozliczeniowego objętego wnioskiem; 

4) wartość premii gwarantowanej indywidualnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, 

o której mowa w pkt 3, i wysokości jednostkowej premii gwarantowanej indywidualnej, 

wskazanej w decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 113h ust. 4. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wytwórca składa w terminie 45 dni po zakończeniu 

każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za okres więcej niż 

jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego,  

w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy. 

6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie określonym  

w ust. 4 lub 5, wytwórca traci prawo do wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej za dany okres 

rozliczeniowy. 

Art. 113k.  

1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, wprowadzonej 

do sieci i sprzedanej, ustala się na podstawie udostępnianych przez operatora systemu 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja odnawialnego 

źródła energii, rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w ujęciu dobowym  

w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. […]. 

2. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, o której mowa w ust. 

1, metodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych 

źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii określonej na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na zaciskach generatora; 
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3. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona instalacja 

odnawialnego źródła energii, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, w terminie 14 

dni po zakończeniu miesiąca, dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1. 

4. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 113h ust. 4, jest 

obowiązany do prowadzenia dokumentacji, w ujęciu dobowym, dotyczącej ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, wprowadzonej do sieci  

i sprzedanej w danym miesiącu, wyrażonej w kWh. 

5. Na żądanie operatora rozliczeń energii odnawialnej wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię 

dokumentacji, o której mowa w ust. 3. 

6. Operator rozliczeń energii odnawialnej, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 113j  

ust. 2 pkt 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, wypłaca wytwórcy, na wskazany przez niego 

rachunek bankowy, należną kwotę premii gwarantowanej indywidualnej. 

Art. 113l. 

Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych wskazanych w art. 113h ust. 2 pkt 4, a także sposób 

wyliczania wysokości jednostkowej premii gwarantowanej indywidualnej, biorąc pod uwagę koszty 

wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła 

energii, różnicę kosztów wytwarzania energii elektrycznej z biomasy i kosztów alternatywnego 

stosowania paliw kopalnych w instalacji odnawialnego źródła energii, politykę energetyczną 

państwa, ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz 

uzasadnione technicznie i ekonomicznie możliwości wykorzystania krajowego potencjału 

odnawialnych źródeł energii. Przepisy art. 113e ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

Art. 113m. 

1. Wsparcie, o którym mowa w art. 113a ust. 1 i art. 113g ust. 1, nie przysługuje wytwórcy energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii  

w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych 

ceny energii elektrycznej publikowane przez podmiot prowadzący giełdę towarową w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) lub przez 

podmiot prowadzący wielostronną platformę obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.5) były niższe niż  

0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej, w trakcie 

których zawierane są transakcje sesyjne giełdowe wykonywane z dostawą energii elektrycznej 

następującą w pierwszym i drugim dniu po zawarciu transakcji sesyjnej. 
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2. Wsparcie, o którym mowa w art. 113a ust. 1 i art. 113hust. 1, przysługuje wytwórcy energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, 

jeżeli wytworzona energia jest opomiarowana w sposób: 

1) umożliwiający ustalenie ilości wytworzonej energii elektrycznej w przedziałach godzinowych 

– w takim przypadku do ustalenia wielkości przysługującego wsparcia przyjmuje się wskazania 

urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji; 

2) uniemożliwiający ustalenie ilości wytworzonej energii elektrycznej w przedziałach 

godzinowych – w takim przypadku do ustalenia wielkości przysługującego wsparcia przyjmuje 

się ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej instalacji w godzinach, 

o których mowa w ust. 1, przy założeniu, że instalacja ta pracowała w tym czasie z mocą równą 

mocy zainstalowanej elektrycznej. 

3. Wsparcie, o którym mowa w art. 113a ust. 1 i art. 113h ust. 1, nie przysługuje wytwórcy energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii 

dla ilości energii elektrycznej, w odniesieniu do której korzysta on z prawa do wynagrodzenia  

z tytułu świadczenia na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego usługi,  

o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 9 oraz z 2019 r. poz. 42). 

4. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 250 MW,  

może uzyskać wsparcie, o którym mowa w art. 113h, po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji 

o zgodności pomocy indywidualnej dla wytwórcy energii elektrycznej w tej instalacji z rynkiem 

wewnętrznym. 

 Po art. 184d ustawy OZE proponujemy, aby dodać art. 184e w następującym brzmieniu: 

Przepisów art. 113a ust. 4 nie stosuje się do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej 

o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach. 

 Proponujemy dodanie przepisów przejściowych w następującym brzmieniu: 

Art. XX  

1. Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy 

publicznej przewidzianej w art. 113a ust. 1 i art. 113h ust. 1 ustawy zmienianej w art. […] w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, Prezes URE nie wydaje decyzji o dopuszczeniu, o których mowa w art. 113a 

ust. 3 i art. 113h ust. 4 ustawy zmienianej w art. […] w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. W okresie od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym 

rynkiem pomocy publicznej przewidzianej art. 113a ust. 1 i art. 113h ust. 1 ustawy zmienianej  
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w art. […] w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do 24 miesięcy od dnia ogłoszenia tej 

decyzji wytwórca, który uzyskał decyzje o dopuszczeniu: 

1) o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy zmienianej w art. […] w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej, 

2) o którym mowa w art. 113 ust. 4 ustawy zmienianej w art. […] w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej 

– za energię elektryczną wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną z odnawialnych źródeł 

energii w instalacji odnawialnego źródła energii określonej w tej decyzji o dopuszczeniu za okres od 

dnia […] do dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o dopuszczeniu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes URE i operator rozliczeń stosują odpowiednio 

przepisy art. 113a-113m ustawy zmienianej w art. […] w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. YYY  

1. Minister właściwy do spraw energii w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

wyda rozporządzenie na podstawie art. 113e ustawy zmienianej w art. […] w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą dla roku 2020 oraz 2021. 

2. Minister właściwy do spraw energii po raz pierwszy wyda rozporządzenie na podstawie art. 113m 

ustawy zmienianej w art. […] w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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