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Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

Procedura: 
 Projekt ustawy został złożony w trybie pilnym dniu 18 października 2012 r. (druk sejmowy 

nr 946), prace nad ustawą prowadziła Komisja Gospodarki. 
 Część rozwiązań była opracowywana przez grupę roboczą ds. redukcji obciążeń 

przedsiębiorstw energochłonnych powołany przy Ministrze Gospodarki. 
 Ustawa uchwalona przez Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r. (poprawki 

Senatu przegłosowano na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r.). 
 Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 14 sierpnia 2013 r.  
Cel ustawy: 
 zapewnienie pełnej implementacji przepisów dyrektywy 2009/28/WE, 
 uzupełnienie wdrożenia dyrektywy 2009/72/WE, 
 uzupełnienie wdrożenia dyrektywy 2009/73/WE. 

Uniknięcie konsekwencji finansowych związanych z wszczęciem przez Komisję Europejską  postępowań: 
 skarga z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 

sygn. C-598/12,  
 skarga z dnia 31 stycznia 2013 r., w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej 

Polskiej, sygn. C-55/13. 



Nowa kategoria odbiorców energii - odbiorca przemysłowy 

Ustawodawca definiuje pojęcie odbiorcy przemysłowego poprzez definicję nieklasyczną, 
zbudowaną przez z czterech elementów o charakterze przedmiotowym:  
1) rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej,  
2) wolumenu zużycia energii elektrycznej, 
3) kosztu zużytej energii w wartości jego produkcji (obydwie te przesłanki łącznie można 

określić mianem parametrów energochłonności), 
4) złożenia oświadczenia potwierdzającego parametry energochłonności. 
 
Definicja pojęcia odbiorcy przemysłowego zawarta w art. 3 pkt 20e znowelizowanej ustawy – 
Prawo energetyczne ma na celu jedynie wyodrębnienie tej kategorii podmiotów i nie wiąże z 
tym żadnych konsekwencji w zakresie ich praw i obowiązków. Została ona wprowadzona do 
ustawy – Prawo energetyczne jedynie na potrzeby stosowania przepisów regulujących 
mechanizm redukcji kosztów systemu świadectw pochodzenia.  
Regulacja praw i obowiązków odbiorców przemysłowych zawarta jest w przepisach 
dotyczących funkcjonowania mechanizmu świadectw pochodzenia, które jednocześnie 
konstruują kolejne elementy definicji pojęcia odbiorcy przemysłowego. Jedynie odbiorcy 
przemysłowi spełniający parametry określone szczegółowo w art. 9a ust. 1a pkt 1 
znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne mogą skorzystać z redukcji kosztów systemu 
świadectw pochodzenia oraz samodzielnego rozliczania się z obowiązku „kolorowania” energii. 



Nowa kategoria odbiorców energii - odbiorca przemysłowy 

ODBIORCA PRZEMYSŁOWY 

KRYTERIUM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – odbiorca przemysłowy to odbiorca 
końcowy, którego główną działalnością gospodarczą jest działalność w zakresie: wydobywania 
węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych, produkcji wyrobów z drewna oraz korka z 
wyłączeniem produkcji mebli, produkcji papieru i wyrobów z papieru, produkcji chemikaliów i 
wyrobów chemicznych, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji szkła i 
wyrobów ze szkła, produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, produkcji metali, produkcji 
elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i 
grafitowych, produkcji żywności (art. 3 pkt 20e ustawy – Prawo energetyczne). 

KRYTERIUM WOLUMENU ZUŻYCIA – zużycie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji 
obowiązku nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej. 

KRYTERIUM UDZIAŁU KOSZTU W WARTOŚCI PRODUKCJI – koszt zużytej energii elektrycznej 
wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji, rozumianej jako przychód ze sprzedaży własnych 
wyrobów, robót i usług (bez VAT), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o kwoty dotacji 
do produktu (art. 9a ust. 1a pkt. 1 ustawy – Prawo energetyczne). 

OŚWIADCZENIE – złożenie do Prezesa URE oświadczenia o energochłonności do dnia 30 listopada 
roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku (art. 9a ust. 1a1 ustawy – Prawo energetyczne). 



Redukcja obowiązku nabywania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia   

 Ustawa przewiduje kilka kategorii energochłonności w zależności od udziału kosztów zakupu 
energii w wartości produkcji. 

 Im wyższa jest energochłonność odbiorcy, tym mniejszy jest zakres ciążącego na nim obowiązku  
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia.  

Zgodnie z art. 9a ust. 1a3 ustawy – Prawo energetyczne, obowiązek umarzania certyfikatów 
zostanie zredukowany do: 
 20 % obowiązku - jeżeli koszt energii wynosi ponad 12 % 
 60 % obowiązku - jeżeli koszt energii wynosi od 7 % do 12 % 
 80 % obowiązku - jeżeli koszt energii wynosi od 3 % do 7 % 
• W 2013 r. dla odbiorców przemysłowych obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii lub uiszczenia opłaty zastępczej przez 
odbiorców przemysłowych został określony na poziomie 12%, a obowiązek uzyskania i 
przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty 
zastępczej przez odbiorców przemysłowych został określony na poziomie 0,9%. Obowiązek ten 
powinien zostać zrealizowany przez odbiorców przemysłowych proporcjonalnie od dnia wejścia 
w życie ustawy.  

• Obecnie zawieszony jest obowiązek uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia z kogeneracji. Obowiązek uzyskiwania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
efektywności energetycznej (białe certyfikaty) nadal spoczywa na sprzedawcach energii. 



Redukcja obowiązku nabywania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia  
- samodzielne nabywanie i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia  

Warunki skorzystania z samodzielnego nabywania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia oraz redukcji kosztów systemu wsparcia: 
 Złożenie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku  
oświadczenia do Prezesa URE, potwierdzającego zużycie nie mniej niż 100 GWh energii 
elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku. Prezes URE sporządzi rejestr 
odbiorców przemysłowych. 

 Złożenie do dnia 31 maja roku następującego po roku realizacji obowiązku  informacji o 
wysokości wykonanego obowiązku w wymiarze uprzywilejowanym. 

 Złożenie do dnia 31 maja roku następującego po roku realizacji obowiązku  informacji o 
ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, a także 
o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej produkcji w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku. 

 

 Prawdziwość informacji w oświadczeniu składanym do dnia 31 maja jest chroniona na 
podstawie art. 233 § 6 k.k. (odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań). Złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia skutkuje zakazem korzystania z redukcji przez 5 lat. 



Haromonogram rozliczeń odbiorców przemysłowych w 2013 r. 

 Pomimo, iż przepisy dotyczące samodzielnego nabywania i przedstawiania do umorzenia 
świadectw pochodzenia przez odbiorców energochłonnych już weszły w życie (11 września 
br), to powyższa redukcja obowiązków znajdzie zastosowanie dopiero po ogłoszeniu przez 
Komisję Europejską pozytywnej decyzji notyfikacyjnej o zgodności pomocy publicznej ze 
wspólnym rynkiem (klauzula zawieszająca zawarta w art. 32 ustawy nowelizującej). 
 

 Odbiorcy przemysłowi składają pierwsze oświadczenie do Prezesa URE potwierdzające 
zużycie w 2012 r. nie  mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt w 2012 r. wyniósł 
nie mniej niż 3% wartości produkcji, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie małego 
trójpaku.  
 

 Prezes URE sporządzi listę odbiorców przemysłowych i ogłosi ją Biuletynie URE w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie małego trójpaku.  
 

 Do 30 listopada 2013 r. odbiorcy przemysłowi składają Prezesowi URE oświadczenie 
potwierdzające zużycie w 2013 r. nie  mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt w 
2013 r. wyniósł nie mniej  niż 3% wartości  produkcji. 



Haromonogram rozliczeń odbiorców przemysłowych w 2013 r. 



Haromonogram rozliczeń odbiorców przemysłowych w kolejnych latach 



 
 
Dziękuję za uwagę! 


