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Uwagi Stowarzyszenia Energii Odnawialnej do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Instytucja 

zgłaszająca 

uwagę 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia 

uwagi/uzasadnienie 

1.  Art. 70b ust. 12 SEO w art. 70b ust. 12a: 

1) po wyrazach „lub pkt 2 lit. a,” dodaje się wyrazy „albo w przypadku niewypełnienia tego 

zobowiązania z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 

1,” 

2) skreśla się wyrazy „, z wyłączeniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 

1” 

 

Uzasadnienie: 

Zmiana ma na celu rozszerzenie przepisów dotyczących przepadku zabezpieczenia ustanowionego 

zgodnie z art. 70b ust. 6 w przypadku przekroczenia maksymalnych terminów na wytworzenie po 

raz pierwszy energii elektrycznej lub pierwszej sprzedaży, poprzez objęcie wytwórców, którzy 

uzyskali przedłużenie terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1. 

 

2.  Art. 70ba SEO w art. 70ba: 

a) w ust. 2: 

i.  w pkt 2 po wyrazach „art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d” dodaje się wyrazy „oraz okresu, 

o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c”, 

ii.  po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) zaktualizowane oświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c.” 

b) w ust. 3 pkt 2 skreśla się wyraz „kompletny”; 

 

Uzasadnienie: 

 

Zmiana w ust. 2 pkt 2 ma na celu uzupełnienie elementów wniosku, o którym mowa art. 70ba, o 

określenie okresu, o jaki przedłużany jest okres, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c.  

 

Powyższe prowadzi do ujednolicenia elementów wniosku z zakresem postanowienia Prezesa URE, 

które dotyczyć ma zarówno przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 

70b ust. 4 pkt 1 lit. d, jak i okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c. 

 

Uzupełnienie wniosku o zaktualizowane oświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c, 

stanowi konsekwencję zmiany w pkt 2 i wnioskowania o wydłużenie okresów, których to 

oświadczenie dotyczy. 

 

 



2 
 

Zmiana w ust. 3 ma charakter porządkujący. 

3.  Art. 79 ust. 9 

pkt 1 

SEO w art. 79 w ust. 9 w pkt 1 wyrazy „art. 83 ust. 3ba” zastępuje się wyrazami „art. 79a ust. 1” 

 

Uzasadnienie: 

 

Zmiana ma na celu wprowadzenie poprawnego odwołania do art. 79a ust. 1, dotyczącego 

postanowienia o wydłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 

8 lit. a, oraz okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1 na wniosek wytwórcy, poprzez zastąpienie 

odwołania do art. 83 ust. 3ba, określającego jedynie okoliczności rozpatrywania tego wniosku.  

 

 

4.  Art. 79a ust. 2 SEO w art. 79a ust. 2: 

1) w pkt 2 po wyrazach „art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a” dodaje się wyrazy „oraz okresu, o którym 

mowa w art. 74 ust. 1”, 

2) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) zaktualizowane oświadczenie zastępujące uprzednio złożone oświadczenie na 

podstawie art. 79 ust. 3 pkt 5 o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że instalacja 

odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z 

odnawialnych źródeł energii, spełnia wymagania, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, z uwzględnieniem okresu, o 

którym mowa we wniosku złożonym na podstawie art. 79 ust. 1 tej ustawy."; klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;” 

 

Uzasadnienie: 

 

Zmiany analogiczne do zmian w uwadze nr 2. Mając jednak na uwadze, że oświadczenie, o którym 

mowa w art. 79 ust. 3 pkt 5 składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, zasadne jest 

wprowadzenie zastrzeżenia, że oświadczenie dołączane do wniosku, o którym mowa w art. 79a ust. 

1, zastępuje to złożone uprzednio.  

 

5.  Art. 81 SEO w art. 81: 

a) w ust. 4 pkt 1 po wyrazach art. 79 ust. 3 pkt 8 dodaje się wyrazy „, z uwzględnieniem 

przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1”, 

b) w ust. 10: 

i. po wyrazach „art. 79 ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy „ , z uwzględnieniem 

przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1”, 

ii. po wyrazach „wygraniu aukcji” dodaje się wyrazy „lub poinformowania o 

wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1”, 

c) w ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
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„11. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dostosowania umowy o 

przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 10, lub 

aktualizacji harmonogramu realizacji tej umowy zgodnie z ust. 12, stosuje się przepisy art. 8 ustawy 

- Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem, że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni 

licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.” 

d) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. W przypadku, gdy umowa o przyłączenie do sieci wymaga dostosowania, o którym mowa w 

ust. 10, przedsiębiorstwo energetyczne na wniosek wytwórcy aktualizuje harmonogram realizacji 

umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.” 

 

Uzasadnienie: 

 

Zmiana w ust. 4 ma na celu uzupełnienie przepisów dotyczących zwrotu kaucji, o której mowa w 

art. 78 ust. 3, w przypadku wypełnienia przez wytwórców zobowiązania, o którym mowa w art. 79 

ust. 3 pkt 8, także o przypadki, w których wytwórca wypełnił zobowiązanie po uzyskaniu 

przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1. 

 

Zgodnie ze zmianami w ust. 10 i ust. 11 umowy o przyłączenie i harmonogramy ich realizacji 

powinny być dostosowywane w przypadkach, gdy termin określony w art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy – 

Prawo energetyczne upływa przed końcem terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 z 

uwzględnieniem ewentualnego przedłużenia tego terminu na podstawie art. 70ba ust. 1 albo art. 79a 

ust. 1. Zmiany oprócz uwzględnienia przedłużenia terminów, obejmują również wprowadzenie 

możliwości dostosowania harmonogramu realizacji umowy o przyłączenie. 

 

Powyższe zabezpieczy sytuację podmiotów, których umowy o przyłączenie mogłyby wygasnąć 

pomimo wydłużenia terminów w związku z sytuacją kryzysową wywołaną epidemią COVID-19.  

6.  Art. 92 ust. 6a SEO W art. 92 ust. 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 

pkt 8, albo w przypadku niewypełnienia tego zobowiązania z uwzględnieniem przedłużenia terminu, 

o którym mowa w art. 79a ust. 1, przepisów ust. 1-6 nie stosuje się.” 

 

Uzasadnienie: 

 

Powyższa zmiana na celu jasne sformułowanie przepisu, zgodnie z którym przepisów ust. 1-6 nie 

stosuje się zarówno w przypadku wytwórców, którzy nie wypełnią zobowiązania z art. 79 ust. 3 pkt 

8, jak i wytwórców, którzy uzyskali przedłużenie terminu zgodnie z art. 79a ust. 1 i nie wypełnili 

zobowiązania w ramach przedłużonego terminu.  

 

7.  Art. 168 pkt 15 SEO w art. 168 pkt 15 po wyrazach „art. 79 ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy „albo po wypełnieniu tego 

zobowiązania z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1,” 

 

Uzasadnienie: 

 



4 
 

 

Postulowana zmiana ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących kary za sprzedaż energii 

poniżej 85 % ilości deklarowanej w ofercie tak, by uwzględnić sytuację wytwórców, który spełnili 

zobowiązanie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 po uzyskaniu przedłużenia terminu, o którym 

mowa w art. 79a ust. 1. 

8.  Art. 184c ust. 2 SEO w art. 184c ust. 2: 

a) wyrazy „spełnił warunek” zastępuje się wyrazami „wypełnił zobowiązanie”, 

b) po wyrazach „art. 79 ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy „, albo w przypadku wypełnienia 

tego zobowiązania z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 

79a ust. 1”. 

 

Uzasadnienie: 

 

Pierwsza zmiana ma charakter porządkujący i wprowadza właściwe sformułowanie. 

Druga zmiana ma na celu uwzględnienie sytuacji wytwórców, którzy uzyskali przedłużenie terminu, 

o którym mowa w art. 79a ust. 1 i z jego uwzględnieniem wypełnili zobowiązanie, o którym mowa 

w art. 79 ust. 3 pkt 8. 

 

9.  Art. 184d ust. 1 SEO w art. 184d ust. 1 w części wspólnej użyte w obydwu przypadkach wyrazy „30 czerwca 2021 r.” 

zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2022 r.”. 

 

Uzasadnienie: 

 

Mając na uwadze sytuację kryzysową wywołaną epidemią COVID-19 i wprowadzane zmiany 

ukierunkowane na ochronę interesów w toku, odnotować należy, że konieczne jest także 

zabezpieczenie projektów w budowie lub planowanych do budowy poza systemem aukcyjnym – 

szczególnie w zakresie terminu obowiązywania umowy o przyłączenie.  

 

Projekty, które są przygotowywane do realizacji w oparciu o umowy PPA lub w innej formule, są 

również zagrożone opóźnieniami na poziomie procedur administracyjnych oraz kontraktów 

realizacyjnych.   

 

Docierają do nas sygnały o zakłóceniach w łańcuchu dostaw i powoływanie się przez dostawców na 

wystąpienie siły wyższej. Ryzyko opóźnień w planowanym rozwoju tego rodzaju projektów należy 

więc postrzegać, jako wysokie. Dodatkowo, na trwających obecnie budowach występują już 

utrudnienia wskutek ograniczenia podróży dotykające zagraniczny personel dostawców i 

wykonawców. 

 

Mając na uwadze powyższe, postulujemy wydłużenie o 12 miesięcy terminów, do których mogą 

zostać wydłużone umowy o przyłączenie do sieci, o których mowa w art. 184d ust. 1.  

 

  


