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Warszawa, dnia 27 października 2016 r. 

 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 57/2016 

dotycząca realizacji obowiązku w zakresie: 

 

1) uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetyczne 

względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 stycznia do dnia  

30 września 2016 r., 

2) uzyskania - w wyniku realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - oszczędności 

energii finalnej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa 

efektywności energetycznej względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres  

od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za lata następne. 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 

o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831 – zwanej dalej: „nową ustawą  

o efektywności energetycznej”) zmianie uległy zasady realizacji obowiązku w zakresie uzyskania 

i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej względnie uiszczenia 

opłaty zastępczej. W związku z powyższym, Prezes URE informuje jak - w świetle powyższych 

zmian - kształtować się będzie realizacja obowiązku w ramach systemu służącego poprawie 

efektywności energetycznej za rok 2016 i za lata następne. 

 

W pierwszym rzędzie podkreślić należy, że realizacja ww. obowiązków za rok 2016 odbywać się 

będzie - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. - na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167,  

z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą dotychczasową”), natomiast za okres od dnia 1 października 

do dnia 31 grudnia 2016 r. na zasadach określonych w nowej ustawie o efektywności 

energetycznej. Kwestia ta przesądzona została w art. 53 ust. 1 tej ustawy, który stanowi,  

że do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy 

dotychczasowej, za okres przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz w zakresie kar pieniężnych 

za niedopełnienie tego obowiązku stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

I. Zasady realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia  

do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej względnie 

uiszczenia opłaty zastępczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia  

30 września 2016 r. („stary system”). 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy dotychczasowej przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca 

końcowy, towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej 

ustawy, jest zobowiązany uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki świadectwo efektywności energetycznej względnie uiścić opłatę zastępczą 

w terminie do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.  
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 PODMIOTY ZOBOWIĄZANE 

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy dotychczasowej, powyższy obowiązek wykonują: 

1) przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny 

odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący 

członkiem giełdy towarowej, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym 

imieniu na giełdzie towarowej, 

3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski, w odniesieniu do transakcji realizowanych 

na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Powyższy obowiązek nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ciepło 

odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

łączna wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW (por. art. 12 

ust. 3 ustawy dotychczasowej). 
 

 ZAKRES REALIZACJI OBOWIĄZKU 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy dotychczasowej, podstawę realizacji obowiązku za okres od dnia 

1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. stanowi: 

1) w przypadku ww. przedsiębiorstwa energetycznego - kwota przychodu ze sprzedaży 

energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym osiągniętego  

za okres realizacji obowiązku,  

2) w przypadku ww. odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu 

maklerskiego - kwota transakcji zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego  

na giełdzie towarowej osiągniętego za okres realizacji obowiązku. 

W przypadku przedsiębiorstw energetycznych zakres przedmiotowy obowiązku odnosi się do 

kwoty przychodu osiągniętego ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego do 

każdego odbiorcy końcowego, któremu dane przedsiębiorstwo sprzedaje energię elektryczną, 

ciepło lub gaz ziemny (tj. nie tylko do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci),  

z uwzględnieniem niżej wskazanych odliczeń od przychodu.  

A zatem, na potrzeby ustalenia czy dane przedsiębiorstwo sprzedające ciepło podlega 

obowiązkowi określonemu w art. 12 ust. 1, przesądzające znaczenie ma wskazane w art. 12  

ust. 3 kryterium sprzedaży ciepła do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci, natomiast 

na potrzeby ustalenia przychodu stanowiącego podstawę obowiązku, tj. przychodu ze sprzedaży 

ciepła, podmiot zobowiązany powinien uwzględnić przychody uzyskane od wszystkich 

odbiorców końcowych, a nie tylko do odbiorców przyłączonych do sieci. 

Zgodnie z art. 53 ust. 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej, na potrzeby obliczenia ilości 

energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które są 

obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia podmioty zobowiązane, stosuje się wskaźnik 

procentowy, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy  

o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2359). Wskaźnik ten - na rok 2016 - ustalony 

został w wysokości 1,5%. Ponadto, do obliczenia ilości ww. energii pierwotnej stosuje się 

przepisy § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie 

sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności 
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energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia 

wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, którą przyjmuje się na potrzeby obliczenia 

wymaganej ilości energii pierwotnej, wynosi 1000 zł za tonę oleju ekwiwalentnego. 

 

 Na potrzeby określenia ilości energii pierwotnej wymaganej do realizacji obowiązku 

za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. należy przyjąć:  

1) kwotę przychodu osiągniętego ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego 

odbiorcom końcowym w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r., 

2) kwotę transakcji zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego na giełdzie towarowej, 

zrealizowanych w okresie od dnia 1 stycznia  do dnia 30 września 2016 r. (tj. z terminem 

dostawy w tym okresie). 

 

 POMNIEJSZENIA PODSTAWY OBOWIĄZKU 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy dotychczasowej, kwotę przychodu ze sprzedaży energii 

elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego osiągniętego przez przedsiębiorstwo energetyczne 

pomniejsza się o : 

 kwotę przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego przedsiębiorstwom energetycznym w celu 

jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wyjątkiem 

sprzedaży gazu przedsiębiorstwom energetycznym sprzedających ciepło odbiorcom 

końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łączna 

wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW, 

 kwotę przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele 

nieenergetyczne, 

 kwotę akcyzy naliczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej lub gazu ziemnego odbiorcy końcowemu, 

 koszt uzyskania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji 

przedstawionych przez przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE lub 

wartość uiszczonej przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej odbiorcy końcowemu, 

 koszt uzyskania świadectw efektywności energetycznej przedstawionych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE lub wartość uiszczonej 

przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, 

 kwotę przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, o którym mowa 

w art. 13 ust. 1 ustawy dotychczasowej. 

  

 Na potrzeby realizacji obowiązku za okres od dnia 1 stycznia do dnia  

30 września 2016 r. powyższych odliczeń należy dokonać w odniesieniu do:  

1) kwoty przychodu osiągniętego ze sprzedaży gazu ziemnego w celu jego zużycia  

na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła oraz na cele nieenergetyczne  

dokonanej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r., 

2) kwoty akcyzy naliczonej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego 

dokonanej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r., 
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3) kosztu uzyskania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub 

kwoty uiszczonych opłat zastępczych w odniesieniu do sprzedaży odbiorcom końcowym 

energii elektrycznej dokonanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 

2016 r., 

4) kosztu uzyskania świadectw efektywności energetycznej przedstawionych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne do umorzenia Prezesowi URE lub wartości uiszczonej opłaty 

zastępczej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu odbiorcy końcowemu 

dokonanej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r., 

5) kwoty przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, o którym mowa 

w art. 13 ust. 1 w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. 

 

 TERMIN REALIZACJI OBOWIĄZKU 

Termin realizacji obowiązku w zakresie umorzenia świadectw efektywności energetycznej albo 

uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r. - 

wynika - odpowiednio - z art. 27 ust. 3 oraz z art. 12 ust. 6 ustawy dotychczasowej i upływa  

w dniu 31 marca 2017 r.  

 Termin realizacji przedmiotowego obowiązku za okres od dnia 1 stycznia   

do dnia 30 września 2016 r. upływa w dniu 31 marca 2017 r. 

 
 SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU 

Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 ustawy dotychczasowej w związku z art. 53 ust. 1 nowej ustawy 

o efektywności energetycznej, omawiany obowiązek - za okres od dnia 1 stycznia do dnia  

30 września 2016 r. - może zostać zrealizowany albo poprzez uzyskanie i przedstawienie  

do umorzenia świadectw efektywności energetycznej (szczegółowe informacje na temat tego, 

którymi świadectwami można zrealizować obowiązek za okres od dnia 1 stycznia do dnia  

30 września 2016 r. znajdują się na str. 13 niniejszej informacji), albo poprzez uiszczenie opłaty 

zastępczej, przy czym uiszczenie opłaty zastępczej może odnosić się do całości obowiązku 

(inaczej kwestia ta przedstawia się na gruncie nowej ustawy o efektywności energetycznej,  

co zostanie szczegółowo omówione w dalszej części informacji). 

 

II. Zasady wykonywania obowiązku w zakresie uzyskania 

oszczędności energii finalnej lub uzyskania i przedstawienia  

do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej 

względnie uiszczenia opłaty zastępczej za okres od dnia 

1 października  do dnia 31 grudnia 2016 r. i za lata następne. 

 SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKU 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 nowej ustawy o efektywności energetycznej podmioty zobowiązane, 

o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy, są obowiązane: 

1) zrealizować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności 

energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności 
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energii finalnej w wysokości określonej w art. 14 ust. 1 tej ustawy, potwierdzone 

audytem efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 25 tej ustawy, lub 

2) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności 

energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, 
 

- z zastrzeżeniem art. 11 tej ustawy. 

A zatem z treści powołanego przepisu wynika, że na gruncie nowej ustawy o efektywności 

energetycznej pojawił się - w porównaniu do rozwiązań funkcjonujących na gruncie ustawy 

dotychczasowej - nowy sposób wypełnienia obowiązku ustawowego, a mianowicie 

zrealizowanie u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie 

efektywności energetycznej w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej. 

Przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia, które mają służyć wypełnieniu obowiązku na podstawie 

art. 10 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy o efektywności energetycznej musi zostać potwierdzone 

audytem efektywności energetycznej, przy czym przedsięwzięcie to lub przedsięwzięcia nie  

mogą służyć wypełnieniu obowiązku, jeżeli zostały dla nich wydane świadectwa efektywności 

energetycznej (por. art. 16 ust. 3 nowej ustawy o efektywności energetycznej).  Należy przy tym 

mieć na uwadze, że w oparciu o treść art. 57 ust. 1 nowej ustawy o efektywności energetycznej, 

również przedsięwzięcia zakończone przed dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. przed dniem  

1 października 2016 r.), ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 r., dla których nie 

wydano świadectw efektywności energetycznej, zalicza się - do dnia 30 czerwca 2019 r. -  

na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 

Na szczególne podkreślenie zasługuje przy tym okoliczność, iż nowa ustawa o efektywności 

energetycznej inaczej niż ustawa dotychczasowa, reguluje kwestie związane z możliwością 

realizacji obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. 

Zgodnie bowiem z treścią art. 11 nowej ustawy o efektywności energetycznej obowiązek,  

o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy może zostać zrealizowany poprzez uiszczenie opłaty 

zastępczej w zakresie:  

1) 30 % tego obowiązku za 2016 r., 

2) 20 % tego obowiązku za 2017 r., 

3) 10 % tego obowiązku za 2018 r. 
 

Za lata 2016, 2017 i 2018 opłata zastępcza może być wniesiona w zakresie wyższym  

niż wskazane (30%, 20% i 10%), jeżeli podmiot zobowiązany wykaże, że w roku 

kalendarzowym, którego dotyczy obowiązek, składał - w transakcjach sesyjnych - zlecenia 

kupna praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, lecz 

z powodu: 

1) niewystarczającej liczby ofert sprzedaży tych praw lub 

2) gdy oferowana cena tych praw była wyższa niż jednostkowa opłata zastępcza, 

nie nabył praw na sześciu sesjach w  ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy 

obowiązek (por. art. 11 ust. 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej).  

W przypadku zrealizowania obowiązku opłatą zastępczą na poziomie wyższym niż określony  

w art. 11 ust. 1 nowej ustawy o efektywności energetycznej, podmiot zobowiązany - rozliczając 

wykonanie przedmiotowego obowiązku - przedkłada Prezesowi URE oświadczenie złożone pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 233 § 6 Kodeksu karnego (o treści określonej w art. 16 ust. 5 nowej ustawy  

o efektywności energetycznej) potwierdzające zaistnienie przesłanek wskazanych w art. 11  

ust. 2 tej ustawy. 
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Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 

ust. 1, w zakresie w jakim jest on realizowany opłatą zastępczą nie mają zastosowania 

przepisy art. 16 ust. 1 i 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej, które dają możliwość 

rozliczenia wykonania obowiązku do dnia 30 czerwca trzeciego roku następującego po roku, 

którego dotyczy obowiązek (ust. 1), bądź łącznego rozliczenia wykonania obowiązku, którego  

to rozliczenia dokonuje się do dnia 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku  

z dwuletniego lub trzyletniego okresu realizacji tego obowiązku (ust. 2). A zatem, opłatę 

zastępczą należy - w każdym przypadku - wnieść do dnia 30 czerwca roku następnego  

po roku, za który realizowany jest obowiązek poprzez jej uiszczenie.  

 

 PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO REALIZACJI OBOWIĄZKU 

W myśl art. 10 ust. 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej obowiązek określony w ust. 1 

tego przepisu realizują: 

1) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym i sprzedające 

energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będący 

członkiem giełdy, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu 

na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący  

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, 

3) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będący 

członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w odniesieniu do transakcji zawieranych 

przez niego poza giełdą towarową lub rynkiem organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, 

4) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

sprowadzający gaz ziemny w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu 

w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym w odniesieniu do ilości tego gazu 

zużytego na własny użytek, 

5) towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji realizowanych 

na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, na zlecenie odbiorców 

końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Warunkiem zaistnienia możliwości uiszczenia opłaty zastępczej w wymiarze wyższym niż 

wskazany w art. 11 ust. 1 pkt 1 w odniesieniu do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10  

ust. 1, za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. jest wystąpienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2. Tak więc podmiot zobowiązany powinien w tym okresie złożyć 

 na sześciu sesjach zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności 

energetycznej. 
 

Jedynie w przypadku kiedy podmiot zobowiązany nie zakupi tych praw z powodu niewystarczającej 

liczby ofert ich sprzedaży lub z uwagi na to, że oferowana cena tych praw była wyższa niż 

jednostkowa opłata zastępcza (tj. 1000 zł/toe) może skutecznie zrealizować obowiązek uiszczając - 

do dnia 30 czerwca 2017 r. - opłatę zastępczą w wysokości powyżej 30% obowiązku, nawet jeżeli 

korzysta z możliwości rozliczenia wykonania obowiązku na zasadach określonych w art. 16 ust. 1  

lub 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej.  



7 

 

Powyższy obowiązek nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ciepło 

odbiorcom końcowym, jeżeli łączna wielkość zamówionej mocy cieplnej przez tych odbiorców 

nie przekracza 5 MW w danym roku kalendarzowym (por. art. 10 ust. 3 nowej ustawy  

o efektywności energetycznej).  

 

 

 ZAKRES REALIZACJI OBOWIĄZKU 

Zakres obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 nowej ustawy o efektywności energetycznej  

określony został w art. 14 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi, iż podmioty zobowiązane 

są zobligowane uzyskać oszczędność energii finalnej w wysokości 1,5%: 

1) ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju 

ekwiwalentnego, sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym 

do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszonej o ilość energii 

zaoszczędzonej przez odbiorców końcowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 nowej 

ustawy o efektywności energetycznej o efektywności energetycznej, określonej  

w oświadczeniu wskazanym w tym przepisie, 

2) ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju 

ekwiwalentnego, zakupionych w danym roku: 

Informacja ważna w odniesieniu do przedsiębiorstw sprzedających ciepło 

odbiorcom końcowym. 

Zgodnie z wyłączeniem zamieszczonym w art. 12 ust. 3 ustawy dotychczasowej, obowiązek 

wynikający z art. 12 ust. 1 tej ustawy nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych 

sprzedających ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łączna wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców  

nie przekracza 5 MW. 

Natomiast zgodnie z wyłączeniem zamieszczonym w art. 10 ust. 3 nowej ustawy o efektywności 

energetycznej, obowiązek wynikający z art. 10 ust. 1 tej ustawy nie dotyczy przedsiębiorstwa 

energetycznego sprzedającego ciepło odbiorcom końcowym, jeżeli łączna wielkość 

zamówionej mocy cieplnej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW w danym roku 

kalendarzowym. 
 

UWAGA: Powyższa zmiana powoduje, że część przedsiębiorstw energetycznych 

sprzedających ciepło odbiorcom końcowym, które nie są podmiotami zobowiązanymi do 

realizacji obowiązku na gruncie ustawy dotychczasowej, stanie się podmiotami 

zobowiązanymi do jego realizacji na gruncie nowej ustawy o efektywności energetycznej 

(np. przedsiębiorstwo ciepłownicze, które sprzedawało ciepło odbiorcom końcowym 

przyłączonym do sieci, przy czym łączna moc zamówiona przez tych odbiorców wynosiła  

1  MW i jednocześnie sprzedawało ciepło do odbiorców końcowych nie przyłączonych do 

sieci, przy czym moc zamówiona przez tych odbiorców wynosiła 5 MW – nie było 

zobowiązane do realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy dotychczasowej, 

natomiast na gruncie nowej ustawy o efektywności energetycznej – z uwagi na brzmienie 

art. 10 ust. 3 tej ustawy – przedsiębiorstwo to będzie zobowiązane do realizowania 

obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 tej ustawy, ale w odniesieniu do ilości ciepła 

sprzedanego  odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci). 

 



8 

 

a) na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w transakcjach 

zawieranych we własnym imieniu przez odbiorców końcowych, o których mowa 

w art. 10 ust. 2 pkt 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej, 

b) poza giełdą towarową lub rynkiem organizowanym przez podmiot prowadzący 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w transakcjach 

zawieranych we własnym imieniu przez odbiorców końcowych, o których mowa 

w art. 10 ust. 2 pkt 3 nowej ustawy o efektywności energetycznej, 

c) przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji 

realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) ilości gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, sprowadzonego 

w danym roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

i zużytego na własny użytek, inny niż cele nieenergetyczne. 
 

  Z dniem 1 października 2016r. zmianie uległ zarówno zakres podmiotowy jak i  

przedmiotowy omawianych obowiązków.  

Pojawiły się „nowe” podmioty zobowiązane tj.  odbiorca końcowy przyłączony do sieci na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej 

dokonujący transakcji poza giełdą towarową lub rynkiem organizowanym przez podmiot 

prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany oraz odbiorca końcowy 

przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzający gaz ziemny  

w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym. 
 

Ponadto, w przypadku przedsiębiorstw sprzedających ciepło odbiorcom końcowym, część 

przedsiębiorstw, które na gruncie dotychczasowej ustawy nie podlegały obowiązkowi 

określonemu w art. 12 ust. 1 tej ustawy (z uwagi na treść wyłączenia zamieszczonego w ust. 3 

tego przepisu), będą podlegać obowiązkowi określonemu w art. 10 ust. 1 nowej ustawy  

o efektywności energetycznej, w związku ze zmianą zakresu wyłączenia zamieszczonego  

ust 3 tego przepisu. 
 

Na gruncie nowej ustawy o efektywności energetycznej podstawę do obliczenia 

przedmiotowego obowiązku stanowi ilość energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego 

wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego, a wiec inaczej niż ma to miejsce  

w ustawie dotychczasowej, która za podstawę do wyliczenia tego obowiązku wskazuje 

przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego. 
 

W celu obliczenia wysokości obowiązku w oparciu o nową ustawę o efektywności energetycznej 

należy wielkości wyrażone w jednostkach energii i ciepła przeliczyć na tonę oleju 

ekwiwalentnego (toe), która jest równoważnikiem jednej tony ropy naftowej  

o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg. 
 

Zależności między określoną w ustawie jednostką oszczędności energii – toe, a powszechnie 

stosowanymi jednostkami energii elektrycznej i ciepła wygląda następująco:  

Lp.  Nazwa  Oznaczenie  Zależności między jednostkami  

1.  Gigadżul GJ 1 GJ = 0,02388459 toe  

2.  Megawatogodzina  MWh 1 MWh = 0,08598452 toe  

3.  tona oleju ekwiwalentnego  toe 1 toe = 41,868 GJ = 11,63 MWh  

 



9 

 

 

Jak już wyżej wspomniano, poziom realizacji obowiązku został określony w wysokości 1,5%  

od ilości sprzedanej energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, natomiast jednostkowa 

opłata zastępcza określona została: 

 w wysokości 1000 zł/toe w roku 2016, 

 w wysokości 1500 zł/toe w roku 2017,  

 wysokość jednostkowej opłaty zastępczej za rok 2018 oraz za każdy kolejny rok zwiększa 

się o 5% w stosunku do wysokości jednostkowej opłaty zastępczej obowiązującej za rok 

poprzedni (np. w roku 2018 wysokość jednostkowej opłaty zastępczej wyniesie  

1575 zł/toe). 

 POMNIEJSZENIA PODSTAWY OBOWIĄZKU 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej, ilość gazu ziemnego 

sprzedanego w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 pomniejsza się o ilość gazu ziemnego 

sprzedanego w danym roku: 

 przedsiębiorstwom energetycznym w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła (z wyjątkiem gazu ziemnego sprzedanego w danym roku 

przedsiębiorstwom energetycznym, sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym, jeżeli 

łączna wielkość zamówionej mocy cieplnej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MW  

w danym roku kalendarzowym – por. art. 10 ust. 3 nowej ustawy o efektywności 

energetycznej), 

 w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne. 

Z kolei ilość energii elektrycznej, ciepła lub gazu wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego 

sprzedaną w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terenie RP 

(stanowiącą podstawę do ustalenia obowiązku) pomniejsza się o ilość energii finalnej 

zaoszczędzoną przez odbiorców, o których mowa w art. 15 ust. 1 nowej ustawy  

o efektywności energetycznej,  tj. odbiorców końcowych, którzy: 

1) w roku poprzedzającym rok realizacji przedmiotowego obowiązku zużyli nie mniej niż 

100 GWh energii elektrycznej, 

2) wykonują działalność gospodarczą oznaczoną kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 

wyszczególnionymi w tym przepisie, 

3) po dniu 1 stycznia 2014 r. zakończyli przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego 

rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej, ograniczające zużycie przez tych 

odbiorców energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, a w wyniku ich realizacji  

uzyskana została oszczędność energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 10 ton oleju 

ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.  

W tym celu ww. odbiorca końcowy przedkłada przedsiębiorstwu energetycznemu 

sprzedającemu temu odbiorcy energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny: 

1)  oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, potwierdzające, 

że przedsięwzięcie zostało zrealizowane a oszczędność energii finalnej została 

osiągnięta; 

2) informację o treści wskazanej w art. 15 ust. 2 zawierającą: 

a)  określenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej, 
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b)  informację o ilości energii finalnej zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej, 

c) informację o ilości energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, 

niezbędnej do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, obliczonego  

od ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego zakupionych w danym roku 

przez odbiorcę końcowego; 

3) audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskaną oszczędność energii finalnej. 

Złożenie oświadczenia i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 wraz  

z audytem efektywności energetycznej jest dobrowolne i to przedsiębiorca spełniający 

kryteria wskazane w art. 15 ust. 1 podejmuje decyzję odnośnie tego, w jaki sposób chce 

„wykorzystać” oszczędność energii finalnej uzyskaną w wyniku zrealizowania 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej.  

Przedsiębiorstwo energetyczne, które otrzymało od ww. odbiorcy końcowego oświadczenie, 

o którym mowa wyżej wraz z informacją i audytem efektywności energetycznej przekazuje  

je Prezesowi URE podczas wykonywania przedmiotowego obowiązku.  

 TERMIN REALIZACJI OBOWIĄZKU 

Istotnie zmieniony został w nowej ustawie o efektywności energetycznej (w porównaniu   

do ustawy dotychczasowej) termin wykonania obowiązku. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną 

w art. 32 ust. 3 nowej ustawy o efektywności energetycznej, świadectwo efektywności 

energetycznej umorzone do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane 

przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 za poprzedni rok 

kalendarzowy, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 i 2. 

Z treści art. 16 ust. 1 i 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej, do którego nawiązuje 

art. 32 ust. 3, wynikają następujące modyfikacje w odniesieniu do ww. reguły o charakterze 

ogólnym:    

a) w przypadku wykonania obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej 

(z ograniczeniami wskazanymi w art. 11 ust. 1-3 nowej ustawy o efektywności 

energetycznej) w każdym przypadku należy tego dokonać do dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku, którego dotyczy obowiązek (art. 12 ust. 4 nowej ustawy  

o efektywności energetycznej w związku z art. 16 ust. 1 i 2) – a zatem za okres od dnia  

1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. obowiązek będzie można zrealizować opłatą 

zastępczą do dnia 30 czerwca 2017 r., 

b) w przypadku wykonania obowiązku poprzez realizację u odbiorcy końcowego 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej  

lub poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw 

efektywności energetycznej podmiot zobowiązany może rozliczyć wykonanie 

obowiązku w terminie do dnia 30 czerwca trzeciego roku następującego po roku, 

którego dotyczy obowiązek (art. 16 ust. 1) - a zatem za okres od dnia  

1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. obowiązek będzie można rozliczyć do dnia  

30 czerwca 2019 r., natomiast obowiązek za rok 2017 będzie można rozliczyć do dnia  

30 czerwca 2020 r. (przy czym trzeba pamiętać, że część świadectw ma charakter 

terminowy i trzeba je będzie umorzyć odpowiednio wcześnie nie czekając do dnia 

30 czerwca 2019 lub 2020 roku – co zostanie szczegółowo omówione w części 

poświęconej umarzaniu świadectw efektywności energetycznej, trzeba również 
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pamiętać, że zgodnie z tym co zostało wyżej wskazane „przesunięcie” rozliczenia 

wykonania obowiązku wynikające z art. 16 ust. 1 nowej ustawy o efektywności 

energetycznej nie ma zastosowania w zakresie w jakim jest on realizowany poprzez 

uiszczenie opłaty zastępczej), 

c) w przypadku kiedy podmiot zobowiązany złoży do Prezesa URE wniosek o łączne 

rozliczenie wykonania tego obowiązku za dwa lub trzy lata (art. 16 ust. 2), wówczas 

obowiązek ten wykonuje do dnia 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku  

z dwuletniego lub trzyletniego okresu realizacji tego obowiązku – a zatem  

w przypadku złożenia do Prezesa URE wniosku o łączne rozliczenie wykonania 

obowiązku np. za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. i za lata 2017-

2018 (a więc za trzy lata) obowiązek za ten łączny okres będzie mógł zostać rozliczony 

do dnia 30 czerwca 2019 r. (przy czym trzeba pamiętać, że część świadectw ma 

charakter terminowy i trzeba je będzie umorzyć odpowiednio wcześnie nie 

czekając do 30 czerwca 2019 roku – co zostanie szczegółowo omówione w części 

poświęconej umarzaniu świadectw efektywności energetycznej, trzeba również 

pamiętać, że zgodnie z tym co zostało wyżej wskazane „przesunięcie” rozliczenia 

wykonania obowiązku wynikające z art. 16 ust. 1 nowej ustawy o efektywności 

energetycznej nie ma zastosowania w zakresie, w jakim jest on realizowany 

poprzez uiszczenie opłaty zastępczej, trzeba również mieć na uwadze, że do łącznego 

rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 nie ma zastosowania 

„przesunięcie” wykonania obowiązku uregulowane w ust. 1, a więc łączne rozliczenie 

wykonania obowiązku za „połączony” okres musi nastąpić do dnia 30 czerwca 2019 r.  

a nie do dnia 30 czerwca 2021 roku). 

 

 Termin rozliczenia wykonania obowiązku za okres od dnia 1 października  

do dnia 31 grudnia 2016 r.: 

a) upływa w dniu 30 czerwca 2017 r. w przypadku jego wykonania poprzez uiszczenie opłaty 

zastępczej (z ograniczeniami wskazanymi w art. 11 nowej ustawy o efektywności 

energetycznej), 

b) upływa w dniu 30 czerwca 2019 r. w przypadku jego wykonania poprzez realizację 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej  

u odbiorcy końcowego lub w przypadku jego wykonania poprzez uzyskanie  

i przedstawienie do umorzenia świadectw efektywności energetycznej chyba, że:  

- podmiot zobowiązany złoży do Prezesa URE wniosek o łączne rozliczenie wykonania tego 

obowiązku za dwa lata (tj. łącznie z rokiem 2017) – wówczas termin realizacji 

obowiązku upływa 30 czerwca 2018 r., 

- podmiot zobowiązany złoży do Prezesa URE wniosek o łączne rozliczenie wykonania tego 

obowiązku za trzy lata (tj. łącznie z latami 2017-2018) – wówczas termin realizacji 

obowiązku upływa 30 czerwca 2019 r. 

Dodać należy, iż w przypadku wykonania obowiązku poprzez realizację przedsięwzięcia 

lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego 

podmiot zobowiązany rozliczając jego wykonanie przedkłada Prezesowi URE audyt 

efektywności energetycznej oraz oświadczenie o treści określonej w art. 16 ust. 4 ww. ustawy, 

które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego.  
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 RODZAJE ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, TERMINY I TRYB ICH 

UMARZANIA  

 ŚWIADECTWA TERMINOWE 

Na gruncie przepisów przejściowych zamieszczonych w nowej ustawie o efektywności 

energetycznej powstaną dwa rodzaje „świadectw terminowych” tj. świadectw 

z ograniczonym terminem możliwości ich wykorzystania na poczet realizacji obowiązku, 

o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

W myśl art. 55 ust. 1 nowej ustawy o efektywności energetycznej do dnia 30 czerwca 2019 r. 

świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy dotychczasowej 

uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 nowej ustawy o efektywności 

energetycznej. Zgodnie natomiast z art. 53 ust. 1 tej ustawy do wykonania i rozliczenia 

wykonania obowiązku za okres do dnia wejścia w życie nowej ustawy o efektywności 

energetycznej stosuje się przepisy ustawy dotychczasowej. 

Oznacza to, iż świadectwami efektywności energetycznej wydanymi na gruncie obowiązywania 

ustawy dotychczasowej, a więc świadectwami efektywności energetycznej wydanymi 

w wyniku rozstrzygnięcia przez Prezesa URE przetargów na wybór przedsięwzięć 

służących poprawie efektywności – zwanych dalej „świadectwami przetargowymi”  

i obecnie funkcjonującymi jako instrument giełdowy: PMEF - można realizować: 

1) obowiązek, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy dotychczasowej za okres od dnia 

     1 stycznia do dnia 30 września 2016 r., 

2) obowiązek powstały na gruncie nowej ustawy o efektywności energetycznej z tym, 

       że świadectwa te muszą zostać umorzone do dnia 30 czerwca 2019, nawet jeżeli 

       podmiot zamierza skorzystać z możliwości przesunięcia terminu rozliczenia w oparciu  

       o art. 16 ust. 1 lub ust. 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej . 

A zatem, rok 2018 jest ostatnim rokiem, za który można tymi świadectwami zrealizować 

obowiązek określony w art. 10 ust. 1 nowej ustawy o efektywności energetycznej przy czym 

decyzja o ich umorzeniu musi zostać wydana przez Prezesa URE najpóźniej w dniu 30 czerwca 

2019 r.  

 

Drugi rodzaj świadectw terminowych (zwanych dalej „świadectwami rocznymi”) wynika 

z treści art. 57 ust. 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej, który to przepis stanowi, iż dla 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 

zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem  

1 stycznia 2014 r., dla których nie wydano świadectw efektywności energetycznej  

w rozumieniu ustawy dotychczasowej, Prezes URE wydaje świadectwo efektywności 

energetycznej, na wniosek podmiotu, u którego zostało zrealizowane to przedsięwzięcie  

lub przedsięwzięcia albo podmiotu upoważnionego przez ten podmiot, złożony w terminie  

12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Do wydawania świadectw w tym trybie stosuje się odpowiednio przepisy art. 20-23 nowej 

ustawy o efektywności energetycznej, przy czym świadectwa te uwzględnia się przy rozliczeniu 

wykonania obowiązku za rok kalendarzowy, w którym zostały one wydane z tym, że muszą 

one  zostać umorzone do dnia 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym,  

za który tymi świadectwami realizowany jest obowiązek (a więc do 30 czerwca roku 

następującego po roku ich wydania), nawet jeżeli podmiot zobowiązany zamierza skorzystać  

z możliwości przesunięcia terminu rozliczenia w oparciu o treść art. 16 ust. 1 lub ust. 2 nowej 

ustawy o efektywności energetycznej.  



13 

 

 

 ŚWIADECTWA BEZTERMINOWE 

Świadectwa efektywności energetycznej wydawane na podstawie art. 20 nowej ustawy  

o efektywności energetycznej dla przedsięwzięć planowanych do zrealizowania, będą 

świadectwami o charakterze bezterminowym (dalej „świadectwa bezterminowe”) i będzie 

można nimi realizować obowiązek wynikający z nowej ustawy o efektywności energetycznej 

przy wykorzystaniu możliwości „przesunięcia” terminu rozliczenia wykonania obowiązku  

na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 nowej ustawy o efektywności energetycznej. 

 

 Rodzaj świadectw, którymi może być zrealizowany „stary” i „nowy” obowiązek  

Stary obowiązek – za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30  września 2016 r. można 

realizować wyłącznie świadectwami przetargowymi 

Nowy obowiązek – za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. można 

realizować świadectwami przetargowymi, bezterminowymi, rocznymi wydanymi przez 

Prezesa URE w 2016 r.   

Nowy obowiązek – za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. można 

realizować świadectwami przetargowymi, bezterminowymi, rocznymi wydanymi przez 

Prezesa URE w 2017 r.  

Nowy obowiązek – za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. można 

realizować świadectwami przetargowymi, bezterminowymi, rocznymi wydanymi przez 

Prezesa URE w 2018 r. 

Nowy obowiązek – za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. można 

realizować świadectwami bezterminowymi, rocznymi wydanymi przez Prezesa URE  

w 2019 r.  

W latach kolejnych obowiązek realizowany analogicznie do roku 2019 

UWAGA: 

Świadectwa przetargowe należy umorzyć do dnia 30 czerwca 2019 r. 

Świadectwa roczne wydane przez Prezesa URE w 2016 r. należy umorzyć do dnia  

30 czerwca 2017 r. 

Świadectwa roczne wydane przez Prezesa URE w 2017 r. należy umorzyć do dnia  

30 czerwca 2018 r. 

Świadectwa roczne wydane przez Prezesa URE w 2018 r. należy umorzyć do dnia  

30 czerwca 2019 r. 

Świadectwa roczne wydane przez Prezesa URE w 2019 r. należy umorzyć do dnia  

30 czerwca 2020 r. 

 

 WNIOSKI O UMORZENIE ŚWIADECTW 

Celem realizacji - za rok 2016 - obowiązku w zakresie przedstawienia Prezesowi URE  

do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, należy złożyć do tego organu dwa 

odrębne wnioski (wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszej informacji): 
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 wniosek o umorzenie świadectw efektywności energetycznej (tj. świadectw przetargowych) 

na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy dotychczasowej 

składany w terminie umożliwiającym Prezesowi URE wydanie do dnia 31 marca  

2017 r. decyzji w przedmiocie umorzenia tych świadectw (za okres od dnia 1 stycznia  

do dnia 30 września 2016 r.), 

 wniosek  o umorzenie świadectw efektywności energetycznej (tj. świadectw przetargowych, 

świadectw bezterminowych lub świadectw rocznych wydanych przez Prezesa URE w 2016 r.) 

na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy  

o efektywności energetycznej (składany w terminie umożliwiającym Prezesowi URE 

wydanie decyzji w przedmiocie umorzenia tych świadectw najpóźniej do dnia  

30 czerwca 2019 r. chyba, że dotyczyłby świadectw „terminowych”, które muszą zostać 

umorzone w terminie wcześniejszym, zgodnie z tym co zostało wyżej wskazane). 

Zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 5 ustawy dotychczasowej oraz art. 32 ust. 5 nowej ustawy  

o efektywności energetycznej, do każdego z ww. wniosków należy dołączyć dokument, 

wydany przez Towarową Giełdę Energii S.A., stwierdzający prawa majątkowe wynikające 

ze  świadectw wskazanych we wniosku przysługujących wnioskodawcy. 

 

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH RÓŻNIC W SPOSOBIE 

REALIZACJI OBOWIĄZKU NA GRUNCIE USTAWY DOTYCHCZASOWEJ 

I NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
 

 

ZMIANA 

 

USTAWA DOTYCHCZASOWA 

 

NOWA USTAWA 

O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

sposób 

realizacji 

obowiązku 

 

 

 

 

 

a) uzyskanie i przedstawienie do 

umorzenia Prezesowi URE 

świadectwa efektywności 

energetycznej 

 

b) uiszczenie opłaty zastępczej (bez 

ograniczeń odnośnie poziomu 

realizacji obowiązku przy 

wykorzystaniu tego sposobu). 

a) realizacja u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia 

lub przedsięwzięć służących poprawie 

efektywności energetycznej w wyniku których 

uzyskuje się oszczędności energii finalnej 

 

b) uzyskanie i przedstawienie do umorzenia 

Prezesowi URE świadectwa efektywności 

energetycznej 

 

 

c) uiszczenie opłaty zastępczej (z ograniczeniami 

wynikającymi  z art. 11 nowej ustawy  

o efektywności energetycznej) 

podmioty 

zobowiązane 

a) przedsiębiorstwo energetyczne 

sprzedające energię elektryczną, 

ciepło lub gaz ziemny 

odbiorcom końcowym 

przyłączonym do sieci na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

b) odbiorca końcowy przyłączony 

do sieci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

będący członkiem giełdy 

a) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania 

lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub 

gazem ziemnym i sprzedające energię 

elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom 

końcowym przyłączonym do sieci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

b) odbiorca końcowy przyłączony do sieci 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący 

członkiem giełdy lub członkiem rynku 

organizowanego przez podmiot prowadzący na 
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towarowej 

 

 

 

 

 

 

 

c) towarowy dom maklerski lub 

dom maklerski 

 

terytorium RP rynek regulowany (dalej „rynek 

regulowany”) lub będący członkiem giełdowej 

izby rozrachunkowej  

c) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

sprowadzający gaz ziemny w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego lub importu 

w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, 

d) towarowy dom maklerski lub dom maklerski 

podstawa 

obowiązku 

podstawą obowiązku jest: 

a) kwota przychodu ze sprzedaży 

energii elektrycznej, ciepła lub 

gazu ziemnego odbiorcom 

końcowym osiągniętego za dany 

rok  

b) kwota transakcji zakupu 

energii elektrycznej lub gazu 

ziemnego na giełdzie towarowej 

osiągniętego za dany rok. 

podstawą obowiązku jest: 

a) ilość energii elektrycznej, ciepła lub gazu 

ziemnego wyrażona w tonach oleju 

ekwiwalentnego sprzedanych w danym roku 

odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci  

na terytorium RP 

b) ilość energii elektrycznej lub gazu ziemnego 

wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego 

zakupionych w danym roku na giełdzie 

towarowej lub rynku regulowanym, a także poza 

giełdą towarową lub rynkiem regulowanym 

w przypadku odbiorców końcowych będących 

członkami giełdowej izby rozrachunkowej 

c) ilość gazu ziemnego wyrażona w tonach oleju 

ekwiwalentnego sprowadzonego w danym roku 

na terytorium RP w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego lub importu i zużytego 

na własny użytek, inny niż cele energetyczne.   

termin 

realizacji 

obowiązku 

31 marca każdego roku  

za poprzedni rok kalendarzowy 

a) w przypadku zrealizowania obowiązku  

za dany rok poprzez uiszczenie opłaty 

zastępczej -  30 czerwca roku następującego po 

roku, którego dotyczy obowiązek,  

b) w przypadku realizacji u odbiorcy końcowego 

przedsięwzięć lub przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej lub 

uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

Prezesowi URE świadectwa efektywności 

energetycznej: 

 30 czerwca następnego roku po roku, 

którego dotyczy obowiązek 

 30 czerwca trzeciego roku następującego  

po roku, którego dotyczy obowiązek 

 30 czerwca roku następującego po ostatnim 

z dwu lub trzy - letniego okresu realizacji 

tego obowiązku (pod warunkiem złożenia 

stosownego wniosku do Prezesa URE) 

świadectwa 

efektywności 

energetycznej, 

którymi można 

realizować 

obowiązek 

świadectwo efektywności 

energetycznej, o którym mowa  

w art. 21 ust. 1 ustawy 

dotychczasowej (tj. świadectwo 

przetargowe)   

a) do dnia 30 czerwca 2019 r. - świadectwo 

efektywności energetycznej, o którym mowa  

w art. 21 ust. 1 ustawy dotychczasowej  

(tj. świadectwo przetargowe)  

b) bezterminowo (do dnia 30 czerwca danego roku 

kalendarzowego) – świadectwo efektywności 

energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
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nowej ustawy o efektywności energetycznej  

(tj. świadectwo bezterminowe) 

c) w celu realizacji obowiązku za rok, w którym 

zostało wydane (do dnia 30 czerwca roku 

następnego, w stosunku do roku wydania 

świadectwa) - świadectwo efektywności 

energetycznej, o którym mowa w art. 57 ust. 2 

nowej ustawy o efektywności energetycznej  

(tj. świadectwo roczne) 

 

 


