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Cel wprowadzenia zmian

Realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 

celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto do 2020 r. i zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego.
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Obliczanie jednostkowej opłaty zastępczej – stan obecny 

Jednostkowa opłata zastępcza wynosi w danym

roku kalendarzowym 125% rocznej ceny

średnioważonej praw majątkowych

wynikających ze świadectw pochodzenia

innych niż wydanych dla energii elektrycznej z

biogazu rolniczego wytworzonej od dnia wejścia w

życie rozdziału 4, publikowanej zgodnie z art. 47

ust. 3 pkt 2, jednak nie więcej niż 300,03 złotych

za 1 MWh (art. 56 ust. 1)
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Obliczanie jednostkowej opłaty zastępczej – projekt  

Jednostkowa opłata zastępcza jako różnica

pomiędzy 85% średniej z cen referencyjnych dla

wszystkich technologii obowiązujących w 2018 r.

ważonej mocą zainstalowaną tych technologii na

dzień 30 czerwca 2016 r., a średnią roczną ceną

sprzedaży EE na rynku konkurencyjnym w

poprzednim roku ogłaszaną przez Prezesa URE

obowiązującą w terminie wykonania obowiązku

(art. 56 ust. 1)
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Obliczanie jednostkowej opłaty zastępczej – wejście w życie 

Wejście w życie z dniem 1 stycznia roku

następującego po dniu uzyskania zgody KE

na wprowadzenie zmian w istniejącym

programie pomocy publicznej albo

ogłoszenia pozytywnej decyzji KE o

zgodności pomocy publicznej przewidzianej

w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym.
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Wskazanie planowanej 

daty rozpoczęcia 

korzystania z systemu 

wsparcia 

Ilość EE z oze jaką 

uczestnik aukcji planuje

sprzedać w ramach 

systemu aukcyjnego w 

kolejnych następujących 

po sobie latach

Oferta – uwzględnienie nieprzewidywalności procesu inwestycyjnego
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Aktualizacja oferty

Możliwość jednokrotnej aktualizacji oferty, która wygrała 

aukcję, w zakresie:

1) Planowanej daty rozpoczęcia okresu korzystania z

aukcyjnego systemu wsparcia;

2) Ilości EE jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się

sprzedać w ramach systemu aukcyjnego w kolejnych

następujących po sobie latach kalendarzowych (pod

warunkiem że łączna ilość energii pozostaje bez zmian);

3) Mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji (po

warunkiem, że zaktualizowana moc nie zmieni

pierwotnej kwalifikacji instalacji jako instalacji o mocy nie

większej lub większej niż 1 MW).
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Aktualizacja oferty następuje poprzez oświadczenie

składane Prezesowi URE oraz Zarządcy Rozliczeń

S.A. lub sprzedawcy zobowiązanemu (w przypadku

instalacji niekorzystających z prawa do pokrycia

ujemnego salda).

Oferta nie podlega aktualizacji, jeśli z oświadczenia

wynika, że aktualizacja wpłynęłaby na łączną ilość EE,

która została zaoferowana do sprzedaży w wygranej

ofercie.

Aktualizacji można dokonać 14

dni przed złożeniem

pierwszego wniosku o

pokrycie ujemnego salda albo

14 dni przed dniem pierwszej

sprzedaży (dot. instalacji

poniżej 500 kW).

Aktualizacja oferty
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Koniec terminu na dostarczenie EE do sieci 

– zmiana umowy przyłączeniowej

Koniec terminu na dostarczenie po raz

pierwszy do sieci EE określony w umowie

o przyłączenie do sieci, nie może

przypadać wcześniej niż na dzień 1

stycznia 2020 r. i nie później niż na

dzień 31 stycznia 2020 r.

W przypadku odmowy przez

przedsiębiorstwo energetyczne

dostosowania umowy o przyłączenie do

sieci stosuje się przepisy art. 8 ustawy –

Prawo energetyczne (rozstrzygnięcie

Prezesa URE).

Prezes URE powinien rozstrzygnąć spór w

terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o

rozstrzygnięcie.

Dostosowanie umowy o przyłączenie w 

terminie 30 dni od dnia złożenia przez 

wytwórcę wniosku.

umowy zawarte przed 4 maja 2015 r.
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Obowiązek uzgodnienia terminu aukcji

Harmonogram aukcji

Przed ogłoszeniem aukcji Prezes URE uzgadnia terminy ich 

przeprowadzenia oraz ilość i wartość oferowanej energii w danej aukcji z 

Ministrem Energii w terminie 14 dni od dnia przekazania harmonogramu.

W przypadku przekazania przez Ministra Energii uwag do harmonogramu,

Prezes URE przeprowadza aukcje w terminie w nich określonym.
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zwrot dodatniego salda w 6 miesięcznych 

ratach po zakończeniu okresu wsparcia

Zarządca Rozliczeń

Zwrot dodatniego salda

Wytwórca

nie więcej niż do wysokości wypłaconego 

wytwórcy ujemnego salda
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brak spójności z 

innymi przepisami

Warunki wydania koncesji

Koncesje na prowadzenie działalności w 

zakresie wytwarzania energii przez 

instalacje odnawialnego źródła energii, 

wydaje się po raz pierwszy dla danej 

instalacji wyłącznie w przypadku, gdy 

urządzenia wchodzące w skład tej 

instalacji, służące do wytwarzania tej 

energii lub zamontowane w czasie 

modernizacji, zostały wyprodukowane nie 

później niż w terminie 48 miesięcy przed 

dniem wytworzenia po raz pierwszy 

energii elektrycznej w tej instalacji.

Energia elektryczna z odnawialnych źródeł 

energii wytworzona po raz pierwszy po 

dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacji 

odnawialnego źródła energii lub w 

zmodernizowanej instalacji odnawialnego 

źródła energii, może zostać sprzedana w 

drodze aukcji wyłącznie w przypadku, gdy 

urządzenia wchodzące w skład tych 

instalacji, służące do wytwarzania i 

przetwarzania tej energii elektrycznej, 

zamontowane w czasie budowy albo 

modernizacji, zostały wyprodukowane w 

okresie 72 miesięcy (MFW)

od 1 stycznia 2021 r.
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Wysokość obowiązku OZE

2018 r.  

świadectwa pochodzenia - 17,50%, świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego - 0,50% 

2019 r.

świadectwa pochodzenia - 18,50%, świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego - 0,50%

2020 r.

świadectwa pochodzenia - 19,50%, świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego - 0,50% 

(projekt)
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Uchylenie obliga giełdowego

Jednostki, które po 14 lipca 2018 r., ale przed

przystąpieniem do aukcji wytworzą energię

elektryczną nie muszą sprzedawać jej poprzez

giełdę jeśli chcą wziąć udział w systemie

aukcyjnym.
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