
Na podstawie art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres obowiàzku zakupu energii elektrycznej i cie-
p∏a z odnawialnych êróde∏ energii oraz energii elek-
trycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a;

2) rodzaje, parametry techniczne i technologiczne êró-
de∏ odnawialnych wytwarzajàcych energi´ elek-
trycznà lub ciep∏o;

3) parametry techniczne i technologiczne êróde∏ ener-
gii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wy-
twarzaniem ciep∏a;

4) wielkoÊç udzia∏u energii, o których mowa w pkt 1,
których zakup przez przedsi´biorstwa energetycz-
ne jest obowiàzkowy, w sprzeda˝y energii elek-
trycznej odbiorcom;

5) sposób uwzgl´dniania w taryfach kosztów energii
elektrycznej i ciep∏a obj´tych obowiàzkiem zakupu.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „ustawa” — ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne;

2) „biomasa” — substancje pochodzenia roÊlinnego
lub zwierz´cego, które ulegajà biodegradacji, po-
chodzàce z produktów, odpadów i pozosta∏oÊci
z produkcji rolnej oraz leÊnej, a tak˝e przemys∏u
przetwarzajàcego ich produkty, a tak˝e inne cz´Êci
odpadów, które ulegajà biodegradacji;

3) „biogaz” — gaz pozyskany z biomasy, w szczegól-
noÊci z instalacji przeróbki odpadów zwierz´cych

lub roÊlinnych, oczyszczalni Êcieków i sk∏adowisk
odpadów;

4) „jednostka wytwórcza” — wyodr´bniony zespó∏
urzàdzeƒ, s∏u˝àcy do wytwarzania energii elek-
trycznej lub ciep∏a, opisany za pomocà danych
handlowych i technicznych;

5) „wspólna sieç” — sieç elektroenergetycznà na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po∏àczone
i wspó∏pracujàce ze sobà sieci ciep∏ownicze na ob-
szarze kraju.

§ 3. 1. Odnawialne i skojarzone êród∏a energii po-
winny posiadaç parametry techniczne i technologiczne
umo˝liwiajàce wspó∏prac´ z siecià, zgodnie z parame-
trami technicznymi energii elektrycznej lub noÊnika
ciep∏a przesy∏anymi w tej sieci.

2. Przez skojarzone êród∏o energii rozumie si´ jed-
nostk´ wytwórczà wytwarzajàcà energi´ elektrycznà
i ciep∏o ze sprawnoÊcià przemiany energii chemicznej
paliwa w energi´ elektrycznà i ciep∏o ∏àcznie co naj-
mniej 70% obliczonà jako Êrednioroczna w roku kalen-
darzowym poprzedzajàcym rok wprowadzenia do sto-
sowania taryfy dla energii elektrycznej wytwarzanej
w tej jednostce, z zastrze˝eniem § 9 ust. 3 i 4.

Rozdzia∏ 2

Odnawialne êród∏a energii

§ 4. 1. Do energii wytwarzanej z odnawialnych êró-
de∏ energii zalicza si´, niezale˝nie od parametrów tech-
nicznych êród∏a, energi´ elektrycznà lub ciep∏o pocho-
dzàce ze êróde∏ odnawialnych, w szczególnoÊci:

1) z elektrowni wodnych;

2) z elektrowni wiatrowych;

3) ze êróde∏ wytwarzajàcych energi´ z biomasy;

4) ze êróde∏ wytwarzajàcych energi´ z biogazu;

5) ze s∏onecznych ogniw fotowoltaicznych;

6) ze s∏onecznych kolektorów do produkcji ciep∏a;

7) ze êróde∏ geotermicznych.

2. W przypadku wspólnego, w tej samej jednostce
wytwórczej, spalania biomasy lub biogazu z innymi pa-
liwami s∏u˝àcymi do wytwarzania energii elektrycznej
lub ciep∏a, do energii wytwarzanej z odnawialnych êró-
de∏ energii zalicza si´ tak˝e cz´Êç energii odpowiadajà-
cà procentowemu udzia∏owi energii chemicznej bio-
masy lub biogazu w ca∏oÊci energii chemicznej zu˝y-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzku zakupu energii elektrycznej i ciep∏a z odnawialnych êróde∏
energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep∏a

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135,
poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80, poz. 718.



wanego paliwa do produkcji energii elektrycznej lub
ciep∏a, obliczanej na podstawie rzeczywistych wartoÊci
opa∏owych tych paliw, wed∏ug wzoru:

i=1
Σ
n

Mbi × Wbi
Eo = ———————————————— × E,

i=1
Σ
n

Mbi × Wbi+ 
i=1
Σ
m

Mki × Wki

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Eo — iloÊç energii elektrycznej lub ciep∏a zaliczo-

nych do energii wytwarzanej z odnawial-
nych êróde∏ energii [w MWh lub GJ];

E — iloÊç energii elektrycznej lub ciep∏a wytwo-
rzonych w jednostce wytwórczej, w której
jest spalana biomasa lub biogaz wspólnie
z innymi paliwami [w MWh lub GJ];

Mbi — mas´ spalonej w jednostce wytwórczej bio-
masy lub biogazu [w Mg];

Mki — mas´ spalonych w jednostce wytwórczej in-
nych rodzajów paliw [w Mg];

Wbi — wartoÊci opa∏owe biomasy lub biogazu spa-
lonych w jednostce wytwórczej, obliczone
w sposób okreÊlony w Polskich Normach
[w MJ/Mg];

Wki — wartoÊci opa∏owe innych ni˝ okreÊlone
w symbolu Wbi paliw spalonych w jednost-
ce wytwórczej, obliczone w sposób okreÊlo-
ny w Polskich Normach [w MJ/Mg];

n — liczb´ rodzajów biomasy lub biogazu spalo-
nych w jednostce wytwórczej;

m — liczb´ rodzajów innych paliw spalonych
w jednostce wytwórczej.

3. Obliczania i rozliczania iloÊci energii wytwarza-
nej z biomasy lub biogazu w przypadku, o którym mo-
wa w ust. 2, dokonuje si´ na podstawie wskazaƒ urzà-
dzeƒ i przyrzàdów pomiarowych, w rozumieniu przepi-
sów o miarach.

§ 5. Obowiàzki, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 3
ustawy, nie dotyczà:

1) energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach
wodnych szczytowo-pompowych z u˝yciem wody
przepompowanej;

2) ciep∏a, je˝eli uzasadniony planowany koszt jego za-
kupu z odnawialnych êróde∏ energii spowoduje
w przedsi´biorstwie energetycznym, w danym ro-
ku, wzrost cen lub stawek op∏at za ciep∏o dostarcza-
ne dla odbiorców, o wi´cej ni˝ wartoÊç Êrednio-
rocznego wskaênika cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em w poprzednim roku kalenda-
rzowym, okreÊlonego w komunikacie Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego, og∏oszonym
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”;

3) energii elektrycznej i ciep∏a wytworzonych w wyni-
ku termicznego przekszta∏cania odpadów drewna
mogàcych zawieraç organiczne zwiàzki chlorowco-
pochodne, metale ci´˝kie lub zwiàzki tych metali
powsta∏e w wyniku obróbki drewna z u˝yciem
Êrodków do konserwacji lub powlekania oraz od-
padów drewna pochodzàcych z prac budowlanych
lub rozbiórkowych.

§ 6. Obowiàzek, o którym mowa w art. 9a ust. 1
ustawy, uznaje si´ za spe∏niony, je˝eli udzia∏ iloÊciowy
zakupionej energii elektrycznej z odnawialnych êróde∏
energii lub wytworzonej we w∏asnych odnawialnych
êród∏ach energii i sprzedanej odbiorcom dokonujàcym
zakupu energii elektrycznej na w∏asne potrzeby, w wy-
konanej ca∏kowitej rocznej sprzeda˝y energii elektrycz-
nej przez dane przedsi´biorstwo energetyczne tym od-
biorcom, wynosi nie mniej ni˝:

1) 2,65% w 2003 r.;

2) 2,85% w 2004 r.;

3) 3,1% w 2005 r.;

4) 3,6% w 2006 r.;

5) 4,2% w 2007 r.;

6) 5,0% w 2008 r.;

7) 6,0% w 2009 r.;

8) 7,5% w 2010 r.

§ 7. 1. Obowiàzek, o którym mowa w art. 9a ust. 3
ustawy, uznaje si´ za spe∏niony, je˝eli oferowane do
sprzeda˝y ciep∏o, wytworzone z odnawialnego êród∏a
energii, zakupiono w iloÊci:

1) w jakiej je oferowano lub

2) równej ∏àcznej iloÊci sprzedanego ciep∏a odbior-
com, którzy kupujà od danego przedsi´biorstwa
energetycznego ciep∏o przesy∏ane danà siecià cie-
p∏owniczà, do której jest przy∏àczone odnawialne
êród∏o energii.

2. W przypadku gdy wi´cej ni˝ jedno przedsi´bior-
stwo energetyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 3
ustawy, prowadzi sprzeda˝ lub obrót ciep∏em przesy∏a-
nym wspólnà siecià, obowiàzek zakupu dotyczy ciep∏a
z odnawialnych êróde∏ energii zakupionego w iloÊci
proporcjonalnej do udzia∏u ka˝dego z tych przedsi´-
biorstw w ∏àcznej sprzeda˝y ciep∏a przez wszystkie
przedsi´biorstwa energetyczne dostarczajàce ciep∏o
do odbiorców przy∏àczonych do tej sieci.

§ 8. 1. Koszty uzasadnione zakupu energii elektrycz-
nej i ciep∏a, ponoszone w zwiàzku z realizacjà obowiàz-
ków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 3 ustawy,
uwzgl´dnia si´ w kalkulacji cen i stawek op∏at ustala-
nych w taryfie przedsi´biorstwa energetycznego reali-
zujàcego te obowiàzki, przyjmujàc, ˝e ka˝da jednostka
energii elektrycznej lub ciep∏a sprzedawana przez dane
przedsi´biorstwo energetyczne wszystkim odbiorcom
jest w tej samej wysokoÊci obcià˝ona tymi kosztami.

2. Kosztami, o których mowa w ust. 1, energii elek-
trycznej i ciep∏a wytwarzanej z odnawialnych êróde∏
energii, uwzgl´dnionymi w taryfach, sà koszty zakupu:

1) energii elektrycznej na gie∏dzie towarowej w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o gie∏dach towarowych (Dz. U. Nr 103,
poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r.
Nr 50, poz. 424 i Nr 84, poz. 774);

2) energii elektrycznej na uznanym za konkurencyjny
pozagie∏dowym, ogólnodost´pnym rynku tej ener-
gii;
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3) energii elektrycznej lub ciep∏a bezpoÊrednio od wy-
twarzajàcego t´ energi´ lub ciep∏o na podstawie ceny
ustalonej odpowiednio w zatwierdzonej taryfie wy-
twarzajàcego, w wyniku przetargu albo negocjacji.

3. Jako koszty energii elektrycznej i ciep∏a, pono-
szone w zwiàzku z realizacjà obowiàzków, o których
mowa w art. 9a ust. 1 i 3 ustawy, uznaje si´ tak˝e kosz-
ty uzasadnione wytwarzania energii we w∏asnych êró-
d∏ach odnawialnych.

4. W przypadku wystàpienia, w okresie obowiàzywa-
nia taryfy, ró˝nicy mi´dzy przyj´tymi do kalkulacji a rze-
czywiÊcie poniesionymi kosztami uzasadnionymi, ró˝ni-
c´ t´ uwzgl´dnia si´ w kalkulacji cen i stawek op∏at usta-
lanych w taryfie wprowadzonej do stosowania w roku
nast´pujàcym po roku, w którym ró˝nica ta wystàpi∏a.

Rozdzia∏ 3

Skojarzone êród∏a energii

§ 9. 1. Do energii elektrycznej podlegajàcej obo-
wiàzkowi zakupu zalicza si´ energi´ elektrycznà wy-
tworzonà w skojarzonym êródle energii.

2. SprawnoÊç przemiany energii chemicznej paliwa
w energi´ elektrycznà i ciep∏o ∏àcznie, o której mowa
w § 3 ust. 2, dla jednostki wytwórczej oblicza si´ we-
d∏ug wzoru:

ηsk = [(3,6 Eel+Qc):Qp] x 100,

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

ηsk — sprawnoÊç przemiany energii chemicznej
paliwa w energi´ elektrycznà i ciep∏o [w %];

Eel — iloÊç energii elektrycznej, wytworzonej w ro-
ku kalendarzowym poprzedzajàcym rok
wprowadzenia do stosowania taryfy lub
planowanej do wytworzenia dla nowo bu-
dowanej jednostki wytwórczej, mierzonej na
zaciskach generatora lub ogniwa paliwowe-
go [w NWh];

Qc — iloÊç ciep∏a, wytworzonego w roku kalenda-
rzowym poprzedzajàcym rok wprowadzenia
do stosowania taryfy lub planowanego do
wytworzenia dla nowo budowanej jednostki
wytwórczej, mierzonego na wyjÊciach z jed-
nostki wytwórczej [w GJ] i przeznaczonego:
1) do ogrzewania budynków i przygotowa-

nia ciep∏ej wody u˝ytkowej;
2) do przemys∏owych procesów technolo-

gicznych;
3) dla obiektów wykorzystywanych do pro-

dukcji rolnej, roÊlinnej lub zwierz´cej,
w celu zapewnienia odpowiedniej tempe-
ratury i wilgotnoÊci w tych obiektach;

4) do wtórnego wytwarzania ch∏odu w przy-
padkach wymienionych w pkt 1—3;

Qp — iloÊç energii chemicznej paliwa brutto zu˝y-
tego w roku kalendarzowym poprzedzajà-
cym rok wprowadzenia do stosowania tary-
fy lub planowanej do zu˝ycia dla nowo bu-
dowanej jednostki wytwórczej [w GJ].

3. W przypadku gdy 2002 r. jest rokiem kalendarzo-
wym poprzedzajàcym rok wprowadzenia do stosowa-
nia taryfy, do energii wytworzonej w skojarzonych êró-
d∏ach energii zalicza si´ energi´ elektrycznà wytworzo-
nà w jednostce wytwórczej, ze sprawnoÊcià przemiany
chemicznej paliwa w energi´ elektrycznà i ciep∏o ∏àcz-
nie co najmniej 65%.

4. W przypadku nowo budowanych jednostek wy-
twórczych sprawnoÊç przemiany, o której mowa
w ust. 2, dla pierwszego roku obowiàzywania taryfy
dla tych jednostek wytwórczych oblicza si´ na podsta-
wie wielkoÊci planowanych.

§ 10. 1. Obowiàzek, o którym mowa w art. 9a ust. 2
ustawy, uznaje si´ za spe∏niony w okresie od dnia 1 lip-
ca 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., je˝eli udzia∏ iloÊcio-
wy zakupionej energii elektrycznej ze skojarzonych êró-
de∏ energii, przy∏àczonych do wspólnej sieci, lub wy-
tworzonej we w∏asnych skojarzonych êród∏ach energii
i zu˝ytej na w∏asne potrzeby lub dostarczonej odbior-
com, z wy∏àczeniem odbiorców b´dàcych operatorami
systemu dystrybucyjnego lub przesy∏owego elektro-
energetycznego, w dostarczonej w tym okresie iloÊci
energii elektrycznej przez dane przedsi´biorstwo ener-
getyczne tym odbiorcom wynosi nie mniej ni˝ 12,4%.

2. Obowiàzek, o którym mowa w art. 9a ust. 2 usta-
wy, uznaje si´ za spe∏niony, je˝eli udzia∏ iloÊciowy za-
kupionej energii elektrycznej ze skojarzonych êróde∏
energii, przy∏àczonych do wspólnej sieci, lub wytwo-
rzonej we w∏asnych skojarzonych êród∏ach energii i zu-
˝ytej na w∏asne potrzeby lub dostarczonej odbiorcom,
z wy∏àczeniem odbiorców b´dàcych operatorami sys-
temu dystrybucyjnego lub przesy∏owego elektroener-
getycznego, w dostarczonej rocznej iloÊci energii elek-
trycznej przez dane przedsi´biorstwo energetyczne
tym odbiorcom wynosi nie mniej ni˝:

1) 12,4% w 2004 r.;

2) 15,0% w 2005 r.;

3) 15,2% w 2006 r.;

4) 15,4% w 2007 r.;

5) 15,6% w 2008 r.;

6) 15,8% w 2009 r.;

7) 16,0% w 2010 r.

§ 11. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne, o którym
mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, jest obowiàzane do za-
kupu oferowanej do sprzeda˝y energii elektrycznej wy-
twarzanej w skojarzonych êród∏ach energii, przy∏àczo-
nych do sieci, znajdujàcych si´ na terenie dzia∏ania te-
go przedsi´biorstwa, w iloÊci nie mniejszej ni˝ okreÊlo-
na w § 10.

2. Wytwarzajàcy energi´ elektrycznà w skojarzo-
nych êród∏ach energii przekazujà przedsi´biorstwu
energetycznemu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 usta-
wy, dane o iloÊci oferowanej do sprzeda˝y energii elek-
trycznej do koƒca drugiego dnia poprzedzajàcego
dzieƒ wytworzenia tej energii, w formie zestawieƒ go-
dzinowo-dobowych.
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3. W przypadku wystàpienia ró˝nicy mi´dzy iloÊcià
ustalonà do koƒca drugiego dnia poprzedzajàcego
dzieƒ wytworzenia energii, o której mowa w ust. 1,
a iloÊcià tej energii faktycznie dostarczonà, dodatkowe
koszty powsta∏e w wyniku tej ró˝nicy rozlicza si´
w umowach zawartych pomi´dzy przedsi´biorstwem
energetycznym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 
ustawy, a wytwarzajàcym energi´ elektrycznà w sko-
jarzonym êródle energii, przy∏àczonym do sieci, znaj-
dujàcym si´ na terenie dzia∏ania tego przedsi´bior-
stwa.

§ 12. W przypadku gdy w przedsi´biorstwie ener-
getycznym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy,
udzia∏ iloÊciowy energii elektrycznej ze skojarzonych
êróde∏ energii, o których mowa w § 11 ust. 1, jest ni˝-
szy ni˝ wartoÊç tego udzia∏u okreÊlona w § 10, dane
przedsi´biorstwo energetyczne jest obowiàzane zaku-
piç energi´ elektrycznà oferowanà ze skojarzonych
êróde∏ energii przy∏àczonych do wspólnej sieci w ilo-
Êciach zapewniajàcych osiàgni´cie udzia∏u okreÊlone-
go w § 10.

§ 13. 1. Koszty uzasadnione zakupu energii elek-
trycznej ponoszone w zwiàzku z realizacjà obowiàzku,
o którym  mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, uwzgl´dnia si´
w kalkulacji cen i stawek op∏at ustalanych w taryfie
przedsi´biorstwa energetycznego realizujàcego ten
obowiàzek, przyjmujàc, ˝e ka˝da jednostka energii
elektrycznej sprzedawana przez dane przedsi´biorstwo
energetyczne wszystkim odbiorcom jest w tej samej
wysokoÊci obcià˝ona tymi kosztami.

2. W przypadku wystàpienia, w okresie obowiàzy-
wania taryfy, ró˝nicy mi´dzy przyj´tymi do kalkulacji
a rzeczywiÊcie poniesionymi kosztami uzasadnionymi,
ró˝nic´ t´ uwzgl´dnia si´ w kalkulacji cen i stawek
op∏at ustalanych w taryfie wprowadzonej do stosowa-
nia w roku nast´pujàcym po roku, w którym ró˝nica ta
wystàpi∏a.

3. Koszty wynikajàce z ró˝nicy ceny zakupu energii
elektrycznej ze skojarzonych êróde∏ energii i ceny
sprzeda˝y tej energii na rynku konkurencyjnym mogà
byç uwzgl´dnione w stawce op∏aty za Êwiadczenie
us∏ug, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 8 ustawy.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiàzku zaku-
pu energii elektrycznej ze êróde∏ niekonwencjonalnych
i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wy-
twarzaniem ciep∏a, a tak˝e ciep∏a ze êróde∏ niekonwen-
cjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiàz-
ku (Dz. U. Nr 122, poz. 1336).

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2003 r., z wyjàtkiem § 4 ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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