
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w pkt 32 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 33—42 w brzmieniu:

„33) kogeneracja — równoczesne wytwarzanie
ciep∏a i energii elektrycznej lub mechanicznej
w trakcie tego samego procesu technologicz-
nego;

34) ciep∏o u˝ytkowe w kogeneracji — ciep∏o wy-
twarzane w kogeneracji, s∏u˝àce zaspokoje-
niu  niezb´dnego zapotrzebowania na ciep∏o
lub ch∏ód, które gdyby nie by∏o wytworzone
w kogeneracji,  zosta∏oby pozyskane z innych
êróde∏;

35) jednostka kogeneracji — wyodr´bniony ze-
spó∏ urzàdzeƒ, który mo˝e wytwarzaç energi´
elektrycznà w kogeneracji, opisany poprzez
dane techniczne;

36) energia elektryczna z kogeneracji — energi´
elektrycznà wytwarzanà w kogeneracji i obli-
czonà jako:

a) ca∏kowità rocznà produkcj´ energii elek-
trycznej w jednostce kogeneracji w roku
kalendarzowym, wytworzonà ze Êrednio-
rocznà sprawnoÊcià przemiany energii
chemicznej paliwa w energi´ elektrycznà
lub mechanicznà i ciep∏o u˝ytkowe w ko-
generacji, co najmniej równà sprawnoÊci
granicznej:

— 75 % dla jednostki kogeneracji z urzà-
dzeniami typu: turbina parowa przeciw-
pr´˝na, turbina gazowa z odzyskiem
ciep∏a, silnik spalinowy, mikroturbina,
silnik Stirlinga, ogniwo paliwowe, albo

— 80 % dla jednostki kogeneracji z urzà-
dzeniami typu: uk∏ad gazowo-parowy
z odzyskiem ciep∏a, turbina parowa
upustowo-kondensacyjna, albo

b) iloczyn wspó∏czynnika i rocznej iloÊci cie-
p∏a u˝ytkowego w kogeneracji wytworzo-

nego ze Êredniorocznà sprawnoÊcià prze-
miany energii chemicznej paliwa w ener-
gi´ elektrycznà lub mechanicznà i ciep∏o
u˝ytkowe w kogeneracji ni˝szà ni˝ spraw-
noÊci graniczne, o których mowa w lit. a;
wspó∏czynnik ten jest obliczany na podsta-
wie pomiarów parametrów technologicz-
nych jednostki kogeneracji, dla danego
przedzia∏u czasowego, i okreÊla stosunek
energii elektrycznej z kogeneracji do ciep∏a
u˝ytkowego w kogeneracji;

37) referencyjna wartoÊç sprawnoÊci dla wytwa-
rzania rozdzielonego — sprawnoÊç wytwa-
rzania rozdzielonego energii elektrycznej al-
bo ciep∏a stosowana do obliczenia oszcz´d-
noÊci energii pierwotnej uzyskanej w wyniku
zastosowania kogeneracji zamiast wytwarza-
nia rozdzielonego energii elektrycznej i cie-
p∏a;

38) wysokosprawna kogeneracja — wytwarzanie
energii elektrycznej lub mechanicznej i ciep∏a
u˝ytkowego w kogeneracji, które zapewnia
oszcz´dnoÊç energii pierwotnej zu˝ywanej w:

a) jednostce kogeneracji w wysokoÊci nie
mniejszej ni˝ 10 % w porównaniu z wy-
twarzaniem energii elektrycznej i ciep∏a
w uk∏adach rozdzielonych o referencyj-
nych wartoÊciach sprawnoÊci dla wytwa-
rzania rozdzielonego lub

b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalo-
wanej elektrycznej poni˝ej 1 MW w porów-
naniu z wytwarzaniem energii elektrycznej
i ciep∏a w uk∏adach rozdzielonych o refe-
rencyjnych wartoÊciach sprawnoÊci dla
wytwarzania rozdzielonego;

39) standardowy profil zu˝ycia — zbiór danych
o przeci´tnym zu˝yciu energii elektrycznej
w poszczególnych godzinach doby przez gru-
p´ odbiorców koƒcowych:

a) nieposiadajàcych urzàdzeƒ pomiarowo-
-rozliczeniowych umo˝liwiajàcych rejestra-
cj´ tych danych,

b) o zbli˝onej charakterystyce poboru energii
elektrycznej,

c) zlokalizowanych na obszarze dzia∏ania da-
nego operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego;

40) bilansowanie handlowe — zg∏aszanie opera-
torowi systemu przesy∏owego elektroenerge-
tycznego przez podmiot odpowiedzialny za
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USTAWA

z dnia 12 stycznia 2007 r.

o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska 
oraz ustawy o systemie oceny zgodnoÊci1)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania
kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciep∏o u˝yt-
kowe na rynku wewn´trznym energii oraz zmieniajàcej
dyrektyw´ 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2004,
str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12,
t. 3, str. 3).



bilansowanie handlowe do realizacji umów
sprzeda˝y energii elektrycznej zawartych
przez u˝ytkowników systemu i prowadzenie
z nimi rozliczeƒ ró˝nicy rzeczywistej iloÊci do-
starczonej albo pobranej energii elektrycznej
i wielkoÊci okreÊlonych w tych umowach dla
ka˝dego okresu rozliczeniowego;

41) centralny mechanizm bilansowania handlo-
wego — prowadzony przez operatora syste-
mu przesy∏owego, w ramach bilansowania
systemu, mechanizm rozliczeƒ podmiotów
odpowiedzialnych za bilansowanie handlo-
we, z tytu∏u niezbilansowania energii elek-
trycznej dostarczonej oraz pobranej przez
u˝ytkowników systemu, dla których te pod-
mioty prowadzà bilansowanie handlowe;

42) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe — osob´ fizycznà lub prawnà
uczestniczàcà w centralnym mechanizmie bi-
lansowania handlowego na podstawie umo-
wy z operatorem systemu przesy∏owego, zaj-
mujàcà si´ bilansowaniem handlowym u˝yt-
kowników systemu.”;

2) w art. 5:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Umowa o Êwiadczenie us∏ug dystrybucji
energii elektrycznej, której stronà jest u˝yt-
kownik systemu nieb´dàcy podmiotem
odpowiedzialnym za bilansowanie handlo-
we, powinna zawieraç tak˝e, w przypadku
gdy u˝ytkownikiem systemu jest:

1) odbiorca — oznaczenie:

a) wybranego przez odbiorc´ sprzedaw-
cy, z którym ma zawartà umow´
sprzeda˝y energii elektrycznej, oraz
zasady zmiany tego sprzedawcy; wy-
brany sprzedawca musi mieç zawartà
umow´ o Êwiadczenie us∏ug dystry-
bucji energii elektrycznej z operato-
rem systemu dystrybucyjnego, do
którego sieci odbiorca ten jest przy∏à-
czony,

b) podmiotu b´dàcego dla odbiorcy
sprzedawcà i zgod´ tego odbiorcy na
zawarcie przez operatora systemu
dystrybucyjnego umowy sprzeda˝y
energii elektrycznej z tym sprzedaw-
cà, na jego rzecz i w jego imieniu,
w przypadku zaprzestania dostarcza-
nia tej energii przez wybranego przez
odbiorc´ sprzedawc´; 

2) przedsi´biorstwo energetyczne zajmujà-
ce si´ wytwarzaniem energii elektrycz-
nej i przy∏àczone do sieci dystrybucyjnej
— oznaczenie przez to przedsi´biorstwo
podmiotu odpowiedzialnego za jego bi-
lansowanie handlowe, który ma zawartà
umow´ o Êwiadczenie us∏ug dystrybucji
energii elektrycznej z operatorem syste-
mu dystrybucyjnego, do którego sieci

przy∏àczone jest to przedsi´biorstwo,
oraz zasady zmiany tego podmiotu;

3) sprzedawca:

a) oznaczenie przez sprzedawc´ podmio-
tu odpowiedzialnego za jego bilanso-
wanie handlowe, który ma  zawartà
umow´ o Êwiadczenie us∏ug dystry-
bucji energii elektrycznej z operato-
rem systemu dystrybucyjnego, do
którego sieci przy∏àczeni sà odbiorcy,
z którymi sprzedawca ma zawarte
umowy sprzeda˝y energii elektrycz-
nej, oraz zasady zmiany tego podmio-
tu,

b) sposób przekazywania danych pomia-
rowych o iloÊci zu˝ytej energii elek-
trycznej przez odbiorców, z którymi
sprzedawca ma zawarte umowy
sprzeda˝y energii elektrycznej.

2b. Umowa sprzeda˝y energii elektrycznej,
której stronà jest odbiorca nieb´dàcy pod-
miotem odpowiedzialnym za bilansowanie
handlowe, powinna zawieraç tak˝e spo-
sób:

1) okreÊlania niezbilansowania energii
elektrycznej oraz jego rozliczania odpo-
wiednio wed∏ug:

a) grafiku indywidualnego przedstawia-
jàcego zbiór danych o planowanej re-
alizacji umowy sprzeda˝y energii elek-
trycznej oddzielnie dla poszczegól-
nych okresów rozliczeniowych cen-
tralnego mechanizmu bilansowania
handlowego, zwanego dalej „grafi-
kiem handlowym”, oraz  rzeczywiste-
go poboru energii elektrycznej lub

b) standardowego profilu zu˝ycia oraz
rzeczywiÊcie pobranej energii elek-
trycznej;

2) zg∏aszania grafików handlowych.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Sprzedawca energii elektrycznej informuje
swoich odbiorców o strukturze paliw zu˝y-
tych lub innych noÊników energii s∏u˝à-
cych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez niego w poprzednim roku
kalendarzowym oraz o miejscu, w którym
sà dost´pne informacje o wp∏ywie wytwa-
rzania tej energii na Êrodowisko, co naj-
mniej w zakresie emisji dwutlenku w´gla
i radioaktywnych odpadów. 

6b. W przypadku energii elektrycznej kupo-
wanej na gie∏dzie towarowej lub importo-
wanej z systemu elektroenergetycznego
paƒstw nieb´dàcych cz∏onkami Unii Euro-
pejskiej, informacje o strukturze paliw zu-
˝ytych lub innych noÊników energii s∏u˝à-
cych do wytworzenia energii elektrycznej
mogà byç sporzàdzone na podstawie
zbiorczych danych dotyczàcych udzia∏u
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poszczególnych rodzajów êróde∏ energii
elektrycznej, w których energia ta zosta∏a
wytworzona w poprzednim roku kalenda-
rzowym.”;  

3) w art. 7 w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) za przy∏àczenie êróde∏ wspó∏pracujàcych z sie-
cià oraz sieci przedsi´biorstw energetycznych
zajmujàcych si´ przesy∏aniem lub dystrybucjà
paliw gazowych lub energii pobiera si´ op∏at´
ustalonà na podstawie rzeczywistych nak∏a-
dów poniesionych na realizacj´ przy∏àczenia,
z wy∏àczeniem odnawialnych êróde∏ energii
o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wy˝-
szej ni˝ 5 MW oraz jednostek kogeneracji
o mocy elektrycznej zainstalowanej poni˝ej
1 MW, za których przy∏àczenie pobiera si´ po-
∏ow´ op∏aty ustalonej na podstawie rzeczywi-
stych nak∏adów.”;

4) w art. 9a:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Op∏aty zast´pcze, o których mowa w ust. 1
pkt 2 oraz ust. 8 pkt 2, stanowià dochód Na-
rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej i nale˝y je uiÊciç na
wyodr´bnione rachunki tego funduszu do
dnia 31 marca ka˝dego roku za poprzedni
rok kalendarzowy.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ wytwarzaniem energii elektrycznej lub
jej obrotem i sprzedajàce t´ energi´ odbior-
com koƒcowym przy∏àczonym do sieci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiàzane, w zakresie okreÊlonym w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 10:

1) uzyskaç i przedstawiç do umorzenia Pre-
zesowi Urz´du Regulacji Energetyki Êwia-
dectwa pochodzenia z kogeneracji, o któ-
rych mowa w art. 9l ust. 1, dla energii
elektrycznej wytworzonej w jednostkach
kogeneracji znajdujàcych si´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej albo

2) uiÊciç op∏at´ zast´pczà obliczonà w spo-
sób okreÊlony w ust. 8a.”,

c) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a—8d w brzmieniu:

„8a. Op∏at´ zast´pczà, o której mowa w ust. 8
pkt 2, oblicza si´ wed∏ug wzoru:

Ozs =  Ozg x Eog + Ozk x Eok, 

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ozs — op∏at´ zast´pczà, o której mowa
w ust. 8 pkt 2, wyra˝onà w z∏otych,

Ozg — jednostkowà op∏at´ zast´pczà, nie
ni˝szà ni˝ 15 % i nie wy˝szà ni˝ 
110 % Êredniej ceny sprzeda˝y
energii elektrycznej na rynku konku-
rencyjnym, o której mowa w art. 23
ust. 2 pkt 18 lit. b, wyra˝onà w z∏o-
tych za 1 MWh,

Eog — iloÊç energii elektrycznej równà ró˝-
nicy pomi´dzy iloÊcià energii elek-
trycznej wynikajàcà z obowiàzku
okreÊlonego w przepisach wyda-
nych na podstawie ust. 10, dla jed-
nostek kogeneracji wymienionych
w art. 9l ust. 1 pkt 1, i iloÊcià energii
elektrycznej wynikajàcà ze Êwia-
dectw pochodzenia z kogeneracji,
o których mowa w art. 9l ust. 1
pkt 1, umorzonych przedsi´bior-
stwu energetycznemu w terminie,
o którym mowa w art. 9m ust. 3,
wyra˝onà w MWh, 

Ozk — jednostkowà op∏at´ zast´pczà, nie
ni˝szà ni˝ 15 % i nie wy˝szà ni˝ 
40 % Êredniej ceny sprzeda˝y ener-
gii elektrycznej na rynku konkuren-
cyjnym, o której mowa w art. 23
ust. 2 pkt 18 lit. b, wyra˝onà w z∏o-
tych za 1 MWh,

Eok — iloÊç energii elektrycznej równà ró˝-
nicy pomi´dzy iloÊcià energii elek-
trycznej wynikajàcà z obowiàzku
okreÊlonego w przepisach wyda-
nych na podstawie ust. 10, dla jed-
nostek kogeneracji wymienionych
w art. 9l ust. 1 pkt 2, i iloÊcià energii
elektrycznej wynikajàcà ze Êwia-
dectw pochodzenia z kogeneracji,
o których mowa w art. 9l ust. 1
pkt 2, umorzonych przedsi´bior-
stwu energetycznemu w terminie,
o którym mowa w art. 9m ust. 3, wy-
ra˝onà w MWh.

8b. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki ustala
jednostkowe op∏aty zast´pcze oznaczone
symbolami Ozg i Ozk, o których mowa
w ust. 8a, na podstawie Êredniej ceny sprze-
da˝y energii elektrycznej na rynku konku-
rencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2
pkt 18 lit. b, z roku poprzedzajàcego rok
ustalenia jednostkowych op∏at zast´pczych,
bioràc pod uwag´ iloÊç energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji, ró˝nic´ po-
mi´dzy kosztami wytwarzania energii elek-
trycznej w wysokosprawnej kogeneracji
i cenami sprzeda˝y energii elektrycznej na
rynku konkurencyjnym oraz poziom cen
energii elektrycznej dla odbiorców koƒco-
wych. 

8c. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki og∏asza
w Biuletynie Urz´du Regulacji Energetyki
jednostkowe op∏aty zast´pcze oznaczone
symbolami Ozg i Ozk, o których mowa
w ust. 8a, do dnia 31 maja ka˝dego roku,
obowiàzujàce w roku nast´pnym.

8d. Do wype∏nienia obowiàzku, o którym mowa
w ust. 8 pkt 1, nie zalicza si´ umorzonych
Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji,
o których mowa w art. 9l ust. 1, wydanych
dla energii elektrycznej wytworzonej w jed-
nostce kogeneracji w okresie, w którym
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koszty wytworzenia tej energii  wynikajàce
z nak∏adów, o których mowa w art. 45
ust. 1a, sà uwzgl´dniane w kosztach dzia∏al-
noÊci przedsi´biorstw energetycznych zaj-
mujàcych si´ przesy∏aniem lub dystrybucjà
energii elektrycznej.”,

d) ust. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wy zakres obowiàzków, o których mowa
w ust. 1, 6 i 7, oraz obowiàzku potwierdzania
danych, o którym mowa w art. 9e ust. 5,
w tym:

1) rodzaje odnawialnych êróde∏ energii;

2) parametry techniczne i technologiczne
wytwarzania energii elektrycznej lub cie-
p∏a wytwarzanych w odnawialnych êró-
d∏ach energii;

3) wymagania dotyczàce pomiarów, reje-
stracji i sposobu obliczania iloÊci energii
elektrycznej lub ciep∏a wytwarzanych
w odnawialnych êród∏ach energii za po-
mocà instalacji wykorzystujàcych w pro-
cesie wytwarzania energii noÊniki ener-
gii, o których mowa w art. 3 pkt 20, oraz
inne paliwa;

4) miejsce dokonywania pomiarów iloÊci
energii elektrycznej wytworzonej w odna-
wialnych êród∏ach energii na potrzeby re-
alizacji obowiàzku potwierdzania danych,
o którym mowa w art. 9e ust. 5;

5) wielkoÊç i sposób obliczania udzia∏u
energii elektrycznej wytwarzanej w odna-
wialnych êród∏ach energii, wynikajàcej
z obowiàzku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia Êwiadectw pochodzenia,
o których mowa w art. 9e ust. 1, w sprze-
da˝y energii elektrycznej odbiorcom koƒ-
cowym, w okresie kolejnych 10 lat;

6) sposób uwzgl´dniania w kalkulacji cen
energii elektrycznej i ciep∏a ustalanych
w taryfach przedsi´biorstw energetycz-
nych, o których mowa w ust. 1, 6 i 7:

a) kosztów uzyskania i przedstawienia do
umorzenia Êwiadectw pochodzenia,
o których mowa w art. 9e ust. 1,

b) poniesionej op∏aty zast´pczej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2,

c) kosztów zakupu energii elektrycznej lub
ciep∏a, do których zakupu przedsi´bior-
stwo energetyczne jest obowiàzane

— bioràc pod uwag´ polityk´ energetycznà
paƒstwa oraz zobowiàzania wynikajàce
z umów mi´dzynarodowych.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
obliczania danych podanych we wniosku
o wydanie Êwiadectwa pochodzenia z koge-
neracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, oraz

szczegó∏owy zakres obowiàzku, o którym
mowa w ust. 8, i obowiàzku potwierdzania
danych, o którym mowa w art. 9l ust. 8,
w tym:

1) sposób obliczania:

a) Êredniorocznej sprawnoÊci przemiany
energii chemicznej paliwa w energi´
elektrycznà lub mechanicznà i ciep∏o
u˝ytkowe w kogeneracji, 

b) iloÊci energii elektrycznej z wysoko-
sprawnej kogeneracji,

c) iloÊci ciep∏a u˝ytkowego w kogenera-
cji,

d) oszcz´dnoÊci energii pierwotnej uzy-
skanej w wyniku zastosowania koge-
neracji w porównaniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciep∏a w uk∏adach
rozdzielonych o referencyjnych warto-
Êciach sprawnoÊci dla wytwarzania
rozdzielonego;

2) sposoby wykorzystania ciep∏a u˝ytkowe-
go w kogeneracji przyjmowanego do ob-
liczania danych podanych we wniosku
o wydanie Êwiadectwa pochodzenia z ko-
generacji, o którym mowa w art. 9l ust. 1;

3) referencyjne wartoÊci sprawnoÊci dla wy-
twarzania rozdzielonego, oddzielnie dla
energii elektrycznej i ciep∏a, s∏u˝àce do
obliczania oszcz´dnoÊci energii pierwot-
nej uzyskanej w wyniku zastosowania ko-
generacji;

4) wymagania dotyczàce pomiarów iloÊci
energii elektrycznej i ciep∏a u˝ytkowego
w jednostkach kogeneracji oraz iloÊci pa-
liw zu˝ywanych do ich wytwarzania,
w tym na potrzeby realizacji obowiàzku
potwierdzania danych, o którym mowa
w art. 9l ust. 8;

5) wielkoÊç i sposób obliczania udzia∏ów ilo-
Êci energii elektrycznej wytwarzanej
w wysokosprawnej kogeneracji, wynika-
jàcej z obowiàzku uzyskania i przedsta-
wienia do umorzenia Êwiadectw pocho-
dzenia z kogeneracji, o których mowa
w art. 9l ust. 1, lub uiszczenia op∏aty za-
st´pczej, w sprzeda˝y energii elektrycznej
odbiorcom koƒcowym, oddzielnie dla
energii elektrycznej wytworzonej w jed-
nostkach kogeneracji, o których mowa
w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2;

6) maksymalnà wysokoÊç i sposób
uwzgl´dniania w kalkulacji cen energii
elektrycznej ustalanych w taryfach przed-
si´biorstw energetycznych, o których mo-
wa w ust. 8:

a) kosztów uzyskania i przedstawienia do
umorzenia Êwiadectw pochodzenia
z kogeneracji, o których mowa w art. 9l
ust. 1,
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b) poniesionej op∏aty zast´pczej, o której
mowa w ust. 8 pkt 2

— bioràc pod uwag´ polityk´ energetycznà
paƒstwa, zobowiàzania wynikajàce z umów
mi´dzynarodowych oraz uzasadnione tech-
nicznie i ekonomicznie mo˝liwoÊci wykorzy-
stania krajowego potencja∏u wysokospraw-
nej kogeneracji.”;

5) w art. 9c:

a) w ust. 2 po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) prowadzenie centralnego mechanizmu bi-
lansowania handlowego;”,

b) w ust. 3:

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) bilansowanie systemu, z wyjàtkiem rów-
nowa˝enia bie˝àcego zapotrzebowania
na energi´ elektrycznà z dostawami tej
energii, oraz zarzàdzanie ograniczeniami
systemowymi;”,

— po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) umo˝liwienie realizacji umów sprzeda˝y
energii elektrycznej zawartych przez od-
biorców przy∏àczonych do sieci poprzez:

a) budow´ i eksploatacj´ infrastruktury
technicznej i informatycznej s∏u˝àcej
pozyskiwaniu i transmisji danych po-
miarowych oraz zarzàdzaniu nimi, za-
pewniajàcej efektywnà wspó∏prac´
z innymi operatorami i przedsi´bior-
stwami energetycznymi, 

b) pozyskiwanie, przechowywanie, prze-
twarzanie i udost´pnianie, w uzgod-
nionej pomi´dzy uczestnikami rynku
energii formie, danych pomiarowych
dla energii elektrycznej pobranej
przez odbiorców wybranym przez
nich sprzedawcom i podmiotom od-
powiedzialnym za bilansowanie han-
dlowe oraz operatorowi systemu
przesy∏owego,

c) opracowywanie, aktualizacj´ i udo-
st´pnianie odbiorcom ich standardo-
wych profili zu˝ycia oraz uwzgl´dnia-
nie zasad ich stosowania w cz´Êci in-
strukcji podlegajàcej zatwierdzeniu
przez Prezesa Urz´du Regulacji Ener-
getyki, zgodnie z art. 9g ust. 9, 

d) udost´pnianie danych dotyczàcych
planowanego i rzeczywistego zu˝ycia
energii elektrycznej wyznaczonych na
podstawie standardowych profili zu-
˝ycia dla uzgodnionych okresów roz-
liczeniowych,

e) opracowywanie i wdra˝anie proce-
dury zmiany sprzedawcy oraz jej
uwzgl´dnianie w cz´Êci instrukcji
podlegajàcej zatwierdzeniu przez 
Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki,
zgodnie z art. 9g ust. 9;”,

c) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Operator systemu elektroenergetycznego,
w obszarze swojego dzia∏ania, jest obo-
wiàzany zapewniç wszystkim podmiotom
pierwszeƒstwo w Êwiadczeniu us∏ug prze-
sy∏ania lub dystrybucji energii elektrycz-
nej wytworzonej w odnawialnych êród∏ach
energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji,
z zachowaniem niezawodnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa krajowego systemu elektroenergetycz-
nego.

7. Operator systemu elektroenergetycznego,
w obszarze swojego dzia∏ania, jest obowià-
zany do odbioru energii elektrycznej wytwo-
rzonej w wysokosprawnej kogeneracji
w êród∏ach znajdujàcych si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przy∏àczonych
bezpoÊrednio do sieci tego operatora.”;

6) w art. 9e: 

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) okreÊlenie okresu, w którym energia elek-
tryczna zosta∏a wytworzona.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Âwiadectwo pochodzenia wydaje Prezes
Urz´du Regulacji Energetyki na wniosek
przedsi´biorstwa energetycznego zajmujà-
cego si´ wytwarzaniem energii elektrycznej
w odnawialnych êród∏ach energii, z∏o˝ony
za poÊrednictwem operatora systemu elek-
troenergetycznego, na którego obszarze
dzia∏ania znajduje si´ odnawialne êród∏o
energii okreÊlone we wniosku, w terminie
14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do wy-
dawania Êwiadectw pochodzenia stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego o wydawaniu za-
Êwiadczeƒ.”,

c) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) okreÊlenie okresu, w którym energia elek-
tryczna zosta∏a wytworzona.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 4
i ust. 4 pkt 4, obejmuje jeden lub wi´cej na-
st´pujàcych po sobie miesi´cy kalendarzo-
wych danego roku kalendarzowego. 

4b. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przed-
si´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
wytwarzaniem energii elektrycznej w od-
nawialnym êródle energii przedk∏ada ope-
ratorowi systemu elektroenergetycznego,
w terminie 45 dni od dnia zakoƒczenia
okresu wytworzenia danej iloÊci energii
elektrycznej obj´tej tym wnioskiem.”,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Operator systemu elektroenergetycznego
przekazuje Prezesowi Urz´du Regulacji
Energetyki wniosek, o którym mowa
w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego
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otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych
dotyczàcych iloÊci energii elektrycznej wy-
tworzonej w odnawialnym êródle energii,
okreÊlonych na podstawie wskazaƒ urzà-
dzeƒ pomiarowo-rozliczeniowych. Urzàdze-
nia pomiarowo-rozliczeniowe zapewnia wy-
twarzajàcy t´ energi´.”,

f) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki odma-
wia wydania Êwiadectwa pochodzenia, je-
˝eli wniosek, o którym mowa w ust. 3, zo-
sta∏ przed∏o˝ony operatorowi systemu
elektroenergetycznego po up∏ywie termi-
nu, o którym mowa w ust. 4b. Odmowa
wydania Êwiadectwa pochodzenia nast´-
puje w drodze postanowienia, na które s∏u-
˝y za˝alenie.”;

7) w art. 9g po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Operator systemu dystrybucyjnego elektro-
energetycznego do∏àcza do instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci dystrybucyjnej standardo-
wy profil zu˝ycia wykorzystywany w bilanso-
waniu handlowym miejsc dostarczania ener-
gii elektrycznej dla odbiorców o mocy umow-
nej nie wi´kszej ni˝ 40 kW.”;

8) po art. 9k dodaje si´ art. 9l—9n w brzmieniu:

„Art. 9l. 1. Potwierdzeniem wytworzenia energii
elektrycznej w wysokosprawnej koge-
neracji jest Êwiadectwo pochodzenia
tej energii, zwane dalej „Êwiadectwem
pochodzenia z kogeneracji”. Âwiadec-
two pochodzenia z kogeneracji wydaje
si´ oddzielnie dla energii elektrycznej
wytworzonej w wysokosprawnej koge-
neracji w jednostce kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi lub
o ∏àcznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej êród∏a poni˝ej 1 MW;

2) innej ni˝ wymieniona w pkt 1.

2. Âwiadectwo pochodzenia z kogeneracji
okreÊla w szczególnoÊci:

1) nazw´ i adres przedsi´biorstwa ener-
getycznego zajmujàcego si´ wytwa-
rzaniem energii elektrycznej w wyso-
kosprawnej kogeneracji;

2) lokalizacj´, typ i moc zainstalowanà
elektrycznà jednostki kogeneracji,
w której energia elektryczna zosta∏a
wytworzona;

3) iloÊç, rodzaj i Êrednià wartoÊç opa∏o-
wà paliw, z których zosta∏a wytwo-
rzona energia elektryczna w wysoko-
sprawnej kogeneracji;

4) iloÊç ciep∏a u˝ytkowego w kogenera-
cji i sposoby jego wykorzystania;

5) dane dotyczàce iloÊci energii elek-
trycznej obj´tej Êwiadectwem po-

chodzenia z kogeneracji, wytworzo-
nej w wysokosprawnej kogeneracji
w okreÊlonej jednostce kogeneracji;

6) okres, w którym zosta∏a wytworzona
energia elektryczna w wysokospraw-
nej kogeneracji;

7) iloÊç zaoszcz´dzonej energii pierwot-
nej wyra˝onà w procentach, kwalifi-
kujàcà do uznania energii elektrycz-
nej za wytworzonà w wysokospraw-
nej kogeneracji;

8) kwalifikacj´ jednostki kogeneracji do
jednostek, o których mowa w ust. 1
pkt 1 albo pkt 2 lub art. 9a ust. 8d.

3. Âwiadectwo pochodzenia z kogeneracji
wydaje Prezes Urz´du Regulacji Ener-
getyki na wniosek przedsi´biorstwa
energetycznego zajmujàcego si´ wy-
twarzaniem energii elektrycznej w wy-
sokosprawnej kogeneracji, z∏o˝ony za
poÊrednictwem operatora systemu
elektroenergetycznego, na którego ob-
szarze dzia∏ania znajduje si´ jednostka
kogeneracji okreÊlona we wniosku,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku. Do wydawania Êwiadectw
pochodzenia z kogeneracji stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´-
powania administracyjnego o wyda-
waniu zaÊwiadczeƒ.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, za-
wiera:

1) nazw´ i adres przedsi´biorstwa ener-
getycznego zajmujàcego si´ wytwa-
rzaniem energii elektrycznej w wyso-
kosprawnej kogeneracji;

2) okreÊlenie lokalizacji, typu i mocy za-
instalowanej elektrycznej jednostki
kogeneracji, w której energia elek-
tryczna zosta∏a wytworzona;

3) okreÊlenie rodzaju i Êredniej wartoÊci
opa∏owej paliw, z których zosta∏y wy-
tworzone energia elektryczna w wy-
sokosprawnej kogeneracji i ciep∏o
u˝ytkowe w kogeneracji, oraz iloÊci
tych paliw ustalone na podstawie
pomiarów dokonanych za pomocà
oznaczonych urzàdzeƒ pomiarowo-
-rozliczeniowych;

4) okreÊlenie, na podstawie pomiarów
dokonanych za pomocà oznaczo-
nych urzàdzeƒ pomiarowo-rozlicze-
niowych, iloÊci ciep∏a u˝ytkowego
w kogeneracji, z podzia∏em na spo-
soby jego wykorzystania;

5) okreÊlenie, na podstawie pomiarów
dokonanych za pomocà oznaczo-
nych urzàdzeƒ pomiarowo-rozlicze-
niowych, danych dotyczàcych iloÊci
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energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji w da-
nej jednostce kogeneracji;

6) okreÊlenie okresu, w którym zosta∏a
wytworzona energia elektryczna
w wysokosprawnej kogeneracji;

7) okreÊlenie iloÊci energii pierwotnej
wyra˝onej w procentach, która zo-
sta∏a zaoszcz´dzona,  kwalifikujàcej
do uznania energii elektrycznej za
wytworzonà w wysokosprawnej ko-
generacji obliczonej na podstawie
referencyjnych wartoÊci dla wytwa-
rzania rozdzielonego;

8) informacje o spe∏nieniu warunków
uprawniajàcych do wydania Êwia-
dectwa pochodzenia z kogeneracji,
dla energii elektrycznej wytworzonej
w jednostce kogeneracji, o której
mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2 lub
w art. 9a ust. 8d.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest
sporzàdzany na podstawie danych do-
tyczàcych wytworzenia energii elek-
trycznej w wysokosprawnej kogenera-
cji, obejmujàcego jeden lub wi´cej na-
st´pujàcych po sobie miesi´cy kalen-
darzowych danego roku kalendarzowe-
go oraz planowanej w tym roku Êred-
niorocznej sprawnoÊci przemiany ener-
gii chemicznej paliwa w energi´ elek-
trycznà lub mechanicznà i ciep∏o u˝yt-
kowe w kogeneracji.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3,
przedsi´biorstwo energetyczne zajmu-
jàce si´ wytwarzaniem energii elek-
trycznej w wysokosprawnej kogenera-
cji przedk∏ada operatorowi systemu
elektroenergetycznego w terminie do
14. dnia nast´pnego miesiàca po za-
koƒczeniu okresu wytworzenia energii
elektrycznej obj´tej tym wnioskiem.

7. W przypadku gdy wniosek, o którym
mowa w ust. 3, jest sk∏adany za okres:

1) roku kalendarzowego nale˝y do∏à-
czyç do niego sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 10, sporzàdzone na
podstawie uzyskanej w tym okresie
rzeczywistej Êredniorocznej spraw-
noÊci przemiany energii chemicznej
paliwa w energi´ elektrycznà lub me-
chanicznà i ciep∏o u˝ytkowe w koge-
neracji;

2) krótszy ni˝ okreÊlony w pkt 1 — dane
iloÊciowe zawarte w tym wniosku
podaje si´ ∏àcznie za okres obj´ty
tym wnioskiem, z podzia∏em na po-
szczególne miesiàce.

8. Operator systemu elektroenergetycz-
nego przekazuje Prezesowi Urz´du 

Regulacji Energetyki wniosek, o którym
mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania, wraz z potwier-
dzeniem danych dotyczàcych iloÊci
energii elektrycznej okreÊlonych na
podstawie wskazaƒ urzàdzeƒ pomiaro-
wo-rozliczeniowych, o których mowa
w ust. 4 pkt 5. 

9. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki od-
mawia wydania Êwiadectwa pochodze-
nia z kogeneracji, je˝eli wniosek, o któ-
rym mowa w ust. 3, zosta∏ przed∏o˝ony
operatorowi systemu elektroenerge-
tycznego po up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 6. Odmowa wydania
Êwiadectwa pochodzenia z kogeneracji
nast´puje w drodze postanowienia, na
które s∏u˝y za˝alenie.

10. Przedsi´biorstwo energetyczne, o któ-
rym mowa w ust. 3, przedk∏ada Preze-
sowi Urz´du Regulacji Energetyki do
dnia 15 lutego ka˝dego roku sprawo-
zdanie zawierajàce dane, o których mo-
wa w ust. 4, dotyczàce jednostki koge-
neracji za okres poprzedniego roku ka-
lendarzowego, okreÊlone na podstawie
rzeczywistej Êredniorocznej sprawno-
Êci przemiany energii chemicznej pali-
wa w energi´ elektrycznà lub mecha-
nicznà i ciep∏o u˝ytkowe w kogeneracji;
do wniosku nale˝y do∏àczyç schemat
zespo∏u urzàdzeƒ wchodzàcych w sk∏ad
jednostki kogeneracji.

11. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mo-
wa w ust. 10, przedsi´biorstwo ener-
getyczne zajmujàce si´ wytwarzaniem
energii elektrycznej w wysokospraw-
nej kogeneracji przedk∏ada Prezesowi
Urz´du Regulacji Energetyki:

1) opini´ akredytowanej jednostki,
o której mowa w ust. 16, sporzàdza-
nà na podstawie badania przeprowa-
dzonego w przedsi´biorstwie ener-
getycznym dla danej jednostki koge-
neracji, stwierdzajàcà prawid∏owoÊç
danych zawartych w sprawozdaniu
oraz zasadnoÊç sk∏adania wniosku
o wydanie Êwiadectw pochodzenia
z kogeneracji dla energii elektrycznej
wytworzonej w poprzednim roku ka-
lendarzowym, oraz

2) wniosek o wydanie odpowiedniej
iloÊci Êwiadectw pochodzenia z ko-
generacji dla energii elektrycznej,
w przypadku wystàpienia niedoboru
iloÊci energii elektrycznej wynikajà-
cej z wydanych temu przedsi´bior-
stwu Êwiadectw pochodzenia z koge-
neracji w stosunku do rzeczywistej
iloÊci energii elektrycznej wytworzo-
nej w wysokosprawnej kogeneracji
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przez danà jednostk´ kogeneracji
w poprzednim roku kalendarzowym
i wykazanej w sprawozdaniu, lub

3) wniosek o umorzenie odpowiedniej
iloÊci Êwiadectw pochodzenia z ko-
generacji dla energii elektrycznej,
w przypadku wystàpienia nadwy˝ki
iloÊci energii elektrycznej wynikajà-
cej z wydanych temu przedsi´bior-
stwu Êwiadectw pochodzenia z koge-
neracji w stosunku do rzeczywistej
iloÊci energii elektrycznej wytworzo-
nej w wysokosprawnej kogeneracji
przez danà jednostk´ kogeneracji
w poprzednim roku kalendarzowym
i wykazanej w sprawozdaniu; tak
umorzone Êwiadectwa pochodzenia
z kogeneracji nie stanowià podstawy
do rozliczenia obowiàzku, o którym
mowa w art. 9a ust. 8.

12. Do wydawania Êwiadectw pochodze-
nia z kogeneracji, o których mowa
w ust. 11 pkt 2, przepisy ust. 1—4, 6,
8 i 9 stosuje si´ odpowiednio. 

13. Do umarzania Êwiadectw pochodze-
nia z kogeneracji, o których mowa
w ust. 11 pkt 3, przepisy art. 9e ust. 13 
i 15—17 oraz art. 9m ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.

14. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki
umarza Êwiadectwo pochodzenia z ko-
generacji wydane dla energii elektrycz-
nej, o której mowa w art. 9a ust. 8d. 

15. Do Êwiadectw pochodzenia z kogene-
racji, o których mowa w ust. 14, przepi-
sów art. 9m nie stosuje si´.

16. Polskie Centrum Akredytacji przekazuje
Prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki,
na jego wniosek, wykaz akredytowa-
nych jednostek, które zatrudniajà osoby
o odpowiednich kwalifikacjach tech-
nicznych z zakresu kogeneracji oraz za-
pewniajà niezale˝noÊç w przedstawia-
niu wyników badaƒ, o których mowa
w ust. 11 pkt 1, a tak˝e przekazuje infor-
macje o jednostkach, którym udzielono
akredytacji, ograniczono zakres akredy-
tacji, zawieszono lub cofni´to akredyta-
cj´.

Art. 9m. 1. Przepisy art. 9e ust. 6—13 i 15—17
stosuje si´ do:

1) praw majàtkowych wynikajàcych
ze Êwiadectw pochodzenia z koge-
neracji i przeniesienia tych praw;

2) prowadzenia rejestru Êwiadectw
pochodzenia z kogeneracji przez
podmiot prowadzàcy gie∏d´ towa-
rowà w rozumieniu ustawy z dnia
26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach
towarowych i organizujàcy na tej

gie∏dzie obrót prawami majàtko-
wymi wynikajàcymi ze Êwiadectw
pochodzenia z kogeneracji;

3) wydawania dokumentu stwierdza-
jàcego prawa majàtkowe wynikajà-
ce ze Êwiadectw pochodzenia z ko-
generacji, przez podmiot, o którym
mowa w pkt 2;

4) op∏at za wpis do rejestru Êwia-
dectw pochodzenia z kogeneracji
oraz za dokonane zmiany w tym re-
jestrze;

5) wniosków o umorzenie przez Pre-
zesa Urz´du Regulacji Energetyki
Êwiadectw pochodzenia z kogene-
racji i trybu ich umorzenia;

6) wygaÊni´cia praw majàtkowych
wynikajàcych ze Êwiadectw pocho-
dzenia z kogeneracji;

7) przekazywania, przez Prezesa Urz´-
du Regulacji Energetyki, podmio-
towi, o którym mowa w pkt 2, in-
formacji o wydanych i umorzonych
Êwiadectwach pochodzenia z koge-
neracji.

2. Prawom majàtkowym wynikajàcym
ze Êwiadectw pochodzenia z kogene-
racji odpowiada okreÊlona iloÊç ener-
gii elektrycznej wytworzonej w wy-
sokosprawnej kogeneracji, wyra˝ona
z dok∏adnoÊcià do jednej kWh.

3. Âwiadectwo pochodzenia z kogenera-
cji umorzone do dnia 31 marca dane-
go roku kalendarzowego przez Preze-
sa Urz´du Regulacji Energetyki, obej-
mujàce energi´ elektrycznà z kogene-
racji wytworzonà w poprzednich la-
tach kalendarzowych, jest uwzgl´d-
niane przy rozliczeniu wykonania
obowiàzku okreÊlonego w art. 9a
ust. 8, w poprzednim  roku kalenda-
rzowym. 

Art. 9n. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki, co cztery lata, sporzàdza raport
oceniajàcy post´p osiàgni´ty w zwi´k-
szaniu udzia∏u energii elektrycznej wy-
twarzanej w wysokosprawnej kogene-
racji w ca∏kowitej krajowej produkcji
energii elektrycznej i przedk∏ada go
Komisji Europejskiej w terminie przez
nià wyznaczonym.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki og∏asza, w drodze obwieszcze-
nia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
raport, o którym mowa w ust. 1, w ter-
minie do dnia 21 lutego danego roku,
w którym wyst´puje obowiàzek spo-
rzàdzenia raportu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki informuje Komisj´ Europejskà
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o podj´tych dzia∏aniach u∏atwiajàcych
dost´p do systemu elektroenergetycz-
nego przedsi´biorstwom energetycz-
nym zajmujàcym si´ wytwarzaniem
energii elektrycznej w wysokospraw-
nej kogeneracji w jednostkach koge-
neracji o mocy  elektrycznej zainstalo-
wanej poni˝ej 1 MW.”;

9) w art. 16a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do przetargu stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 9i ust. 4—9.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przetargu mogà uczestniczyç tak˝e
podmioty nieb´dàce przedsi´biorstwa-
mi energetycznymi.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe wymagania co do zawartoÊci do-
kumentacji przetargowej na budow´ no-
wych mocy wytwórczych energii elek-
trycznej lub na realizacj´ przedsi´wzi´ç
zmniejszajàcych zapotrzebowanie na
energi´ elektrycznà oraz warunki i tryb or-
ganizowania i przeprowadzania przetar-
gu, w tym powo∏ywania i pracy komisji
przetargowej, kierujàc si´ potrzebà za-
pewnienia przejrzystych warunków i kry-
teriów przetargu oraz równoprawnego
traktowania jego uczestników.”;

10) w art. 19 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) mo˝liwoÊci wykorzystania istniejàcych
nadwy˝ek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzgl´dnieniem energii elek-
trycznej i ciep∏a wytwarzanych w odna-
wialnych êród∏ach energii, energii elek-
trycznej i ciep∏a u˝ytkowego wytwarzanych
w kogeneracji oraz zagospodarowania cie-
p∏a odpadowego z instalacji przemys∏o-
wych;”;

11) w art. 20 w ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) propozycje w zakresie wykorzystania od-
nawialnych êróde∏ energii i wysoko-
sprawnej kogeneracji;”;

12) w art. 23 w ust. 2: 

a) w pkt 3 w lit. d Êrednik zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ lit. e w brzmieniu:

„e) jednostkowych op∏at zast´pczych, o któ-
rych mowa w art. 9a ust. 8a;”,

b) w pkt 18 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Êrednich cen sprzeda˝y energii elek-
trycznej wytworzonej w wysokospraw-
nej kogeneracji obliczonych oddzielnie
dla energii elektrycznej wytworzonej

w jednostkach kogeneracji, o których
mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2,”,

c) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) wydawanie Êwiadectw pochodzenia,
o których mowa w art. 9e ust. 1, i Êwia-
dectw pochodzenia z kogeneracji,
o których mowa w art. 9l ust. 1, oraz ich
umarzanie;”; 

13) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wytwarzania paliw lub energii, z wy∏àcze-
niem: wytwarzania paliw sta∏ych lub paliw
gazowych, wytwarzania energii elektrycz-
nej w êród∏ach o ∏àcznej mocy zainstalowa-
nej elektrycznej nieprzekraczajàcej 50 MW
niezaliczanych do odnawialnych êróde∏
energii lub do êróde∏ wytwarzajàcych ener-
gi´ elektrycznà w kogeneracji, wytwarza-
nia ciep∏a w êród∏ach o ∏àcznej mocy za-
instalowanej cieplnej nieprzekraczajàcej
5 MW;”;

14) w art. 47 po ust. 2d dodaje si´ ust. 2e
w brzmieniu:

„2e. Prezes URE analizuje i weryfikuje koszty
uzasadnione, o których mowa w art. 45
ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie ich zgodnoÊci
z przepisami ustawy, na podstawie spra-
wozdaƒ finansowych i planów rzeczowo-
-finansowych przedsi´biorstw energetycz-
nych, bioràc pod uwag´ tworzenie warun-
ków do konkurencji i promocji efektywno-
Êci wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, a w szczególnoÊci stosujàc metody
porównawcze oceny efektywnoÊci przed-
si´biorstw energetycznych wykonujàcych
w zbli˝onych warunkach dzia∏alnoÊç gos-
podarczà tego samego rodzaju.”;

15) w art. 56:

a) w ust. 1:

— pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) nie przestrzega obowiàzków uzyska-

nia i przedstawienia do umorzenia
Prezesowi URE Êwiadectwa pocho-
dzenia lub Êwiadectwa pochodze-
nia z kogeneracji albo nie uiszcza
op∏at zast´pczych, o których mowa
w art. 9a ust. 1 i 8, lub nie przestrze-
ga obowiàzków zakupu energii elek-
trycznej, o których mowa w art. 9a
ust. 6, lub nie przestrzega obowiàz-
ków zakupu ciep∏a, o których mowa
w art. 9a ust. 7, lub przedk∏ada Pre-
zesowi URE wnioski o wydanie
Êwiadectwa pochodzenia lub Êwia-
dectwa pochodzenia z kogeneracji
zawierajàce dane lub informacje
niezgodne ze stanem faktycznym;”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) stosuje ceny lub stawki op∏at wy˝sze

od zatwierdzonych lub stosuje taryf´
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niezgodnie z okreÊlonymi w niej wa-
runkami;”,

b) w ust. 2a  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w zakresie nieprzestrzegania obowiàz-
ków, o których mowa w art. 9a ust. 8,
obliczona wed∏ug wzoru:

KS =  1,3 x (OZK — OZZK),

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KS — minimalnà wysokoÊç kary pie-
ni´˝nej, wyra˝onà w z∏otych,

OZK — op∏at´ zast´pczà, obliczonà
zgodnie z art. 9a ust. 8a, wyra-
˝onà w z∏otych,

OZZK — uiszczonà op∏at´ zast´pczà, wy-
ra˝onà w z∏otych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832) w art. 401 ust. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9. Przychodami Narodowego Funduszu sà tak˝e
wp∏ywy z op∏at zast´pczych, o których mowa
w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póên. zm.2)), oraz wp∏y-
wy z kar pieni´˝nych wymierzanych na podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy.

10. Przychody, o których mowa w ust. 9, przeznacza
si´ wy∏àcznie na wspieranie odnawialnych êróde∏
energii lub wysokosprawnej kogeneracji, w rozu-
mieniu ustawy, o której mowa w ust. 9.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087,  z póên. zm.3)) w art. 26 w ust. 1 pkt 3 otrzy-
muje brzmienie:

„3) prowadzenie wykazu:

a) akredytowanych jednostek certyfikujàcych lub
kontrolujàcych oraz akredytowanych laborato-
riów lub innych akredytowanych podmiotów
przeprowadzajàcych oceny zgodnoÊci lub we-
ryfikacje,

b) akredytowanych jednostek, które zatrudniajà
osoby o odpowiednich kwalifikacjach tech-
nicznych z zakresu kogeneracji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z póên. zm.4));”. 

Art. 4. 1. Do dnia 30 czerwca 2007 r. przedsi´bior-
stwa energetyczne dostosujà umowy o Êwiadczenie
us∏ug dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprze-
da˝y energii elektrycznej do wymagaƒ okreÊlonych
w art. 5 ust. 2a i 2b ustawy wymienionej w art. 1, z za-
strze˝eniem ust. 2. 

2. Od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy do
dnia 30 czerwca 2007 r., w przypadku pisemnego zg∏o-
szenia zamiaru zmiany sprzedawcy energii elektrycz-
nej przez odbiorc´ uprawnionego do wyboru sprze-
dawcy, przedsi´biorstwo energetyczne dostosuje
umowy, o których mowa w ust. 1, do wymagaƒ okreÊ-
lonych w art. 5 ust. 2a i 2b ustawy wymienionej
w art. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zg∏osze-
nia odbiorcy.

Art. 5. Do dnia 31 grudnia 2011 r. op∏at´ za przy∏à-
czenie, o której mowa w art. 7 ust. 8 pkt 3 ustawy 
wymienionej w art. 1, w odniesieniu do przy∏àczenia
do sieci elektroenergetycznej jednostek kogeneracji
o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wy˝szej ni˝
5 MW, pobiera si´ w wysokoÊci po∏owy obliczonej
op∏aty.

Art. 6. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki ustali
i og∏osi w Biuletynie Urz´du Regulacji Energetyki jed-
nostkowe op∏aty zast´pcze, o których mowa w art. 9a
ust. 8a ustawy wymienionej w art. 1, obowiàzujàce
w roku 2007, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

Art. 7. Podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
w kogeneracji, która na podstawie przepisów dotych-
czasowych nie wymaga∏a uzyskania koncesji, i zamie-
rzajàce  wystàpiç  z wnioskiem o wydanie Êwiadectwa
pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, mogà t´ dzia∏al-
noÊç wykonywaç na dotychczasowych zasadach do
czasu ostatecznego rozstrzygni´cia sprawy przez Pre-
zesa Urz´du Regulacji Energetyki, pod warunkiem z∏o-
˝enia wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej w kogeneracji, w terminie 3 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 8. 1. Pierwsze Êwiadectwa pochodzenia z ko-
generacji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy wy-
mienionej w art. 1, mogà byç wydane dla energii elek-
trycznej wytworzonej w okresie jednego lub wi´cej
nast´pujàcych po sobie miesi´cy kalendarzowych
w 2007 r. pod warunkiem przedstawienia przez przed-
si´biorstwa energetyczne, wraz z wnioskiem, o któ-
rym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy wymienionej
w art. 1, opinii akredytowanej jednostki, o której mo-
wa w art. 9l ust. 16 ustawy wymienionej w art. 1, po-
twierdzajàcej dane dotyczàce mo˝liwej do uzyskania
iloÊci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogene-
racji w 2007 r.

2. Âwiadectw pochodzenia z kogeneracji, o których
mowa w art. 9l ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,
wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej do
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.



dnia 30 czerwca 2007 r. nie zalicza si´ do wype∏nienia
obowiàzku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 pkt 1 usta-
wy wymienionej w art. 1.

Art. 9. 1. Og∏oszenie pierwszego raportu, o którym
mowa w art. 9n ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,
nastàpi w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, b´dzie zawie-
ra∏ tak˝e:

1) ocen´ mo˝liwoÊci stosowania wysokosprawnej
kogeneracji oraz barier utrudniajàcych wykorzy-
stanie krajowego potencja∏u wysokosprawnej ko-
generacji;

2) informacj´ o zastosowanych Êrodkach majàcych
na celu zapewnienie niezawodnoÊci systemu wy-
dawania Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji.

Art. 10. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy tej ustawy.

Art. 11. Wype∏nienie i ocena wype∏nienia obowiàz-
ku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skoja-
rzeniu z wytwarzaniem ciep∏a za okres od dnia 1 stycz-
nia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.  na∏o˝onego na
podstawie art. 9a ust. 8 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu dotychczasowym, nast´puje na podsta-
wie przepisów dotychczasowych.

Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy zmienianej
w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 9a ust. 9 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez rok od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 13. Przepisy art. 9a ust. 8—8d, art. 9l 
ust. 11—15, art. 9m, art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. e i pkt 21
oraz art. 56 ust. 1 pkt 1a i ust. 2a pkt 3 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, w zakresie obowiàzków uzyskania i przedstawie-
nia do umorzenia Êwiadectw pochodzenia z kogenera-
cji oraz uiszczenia op∏aty zast´pczej, stosuje si´ do
dnia 31 marca 2013 r.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 9a ust. 8—8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56
ust. 2a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, które
wchodzà w ˝ycie  z dniem 1 lipca 2007 r.;

2) art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 12 stycznia 2007 r.

o zmianie ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5:

a) po pkt 18b dodaje si´ pkt 18c w brzmieniu: 

„18c) rybo∏ówstwo;”,
———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, ustaw´ z dnia 10 kwietnia

1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych, ustaw´ z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym, ustaw´
z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego, ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne, ustaw´ z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, usta-
w´ z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych, ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i górnicze, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo wodne, ustaw´ z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce ryb-
nej, ustaw´ z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273,
poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i 1417 i Nr 267, poz. 2258 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1027, Nr 144, poz. 1045, Nr 157, poz. 1119, Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1829. 
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