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Struktura produkcji ciepStruktura produkcji ciepłła weda wedłług stosowanych paliw w 2002 i 2010 r.ug stosowanych paliw w 2002 i 2010 r.

79,1

9,1

4,1

2,5

5,3

76,0

7,5

5,1

5,6

5,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

pozostałe paliwa

biomasa

gaz ziemny

olej opałowy

węgiel kamienny

[%]

2010
2002



Wytwarzanie ciepWytwarzanie ciepłła w a w źźrróóddłłach OZE na tle innych paliw w 2010 r.ach OZE na tle innych paliw w 2010 r.
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Podstawowe akty prawnePodstawowe akty prawne

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –– Prawo energetyczne Prawo energetyczne 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami)(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami)

rozporzrozporząądzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. 
w sprawie szczegw sprawie szczegóółłowego zakresu obowiowego zakresu obowiąązkzkóów uzyskania i przedstawienia do w uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia umorzenia śświadectw pochodzenia, uiszczenia opwiadectw pochodzenia, uiszczenia opłłaty zastaty zastęępczej, zakupu energii pczej, zakupu energii 
elektrycznej i ciepelektrycznej i ciepłła wytworzonych w odnawialnych a wytworzonych w odnawialnych źźrróóddłłach energii oraz ach energii oraz 
obowiobowiąązku potwierdzenia danych dotyczzku potwierdzenia danych dotycząących ilocych ilośści energii elektrycznej ci energii elektrycznej 

wytworzonej w odnawialnym wytworzonej w odnawialnym źźrróódle energiidle energii

(Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969)(Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969)
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DefinicjeDefinicje

Ciepło – energia cieplna w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach

Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, 
promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 

energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w 
procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek 

roślinnych i zwierzęcych

Obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym 
paliwami lub energią

Sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 
wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem



ObowiObowiąązek zakupuzek zakupu
wynikający z art. 9a ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepłem i sprzedające to ciepło

jest obowijest obowiąązanezane, 

w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 9 tej ustawy, do 
zakupu oferowanego ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach 
energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w ilow ilośści nie wici nie więększej kszej 
niniżż zapotrzebowanie odbiorczapotrzebowanie odbiorcóów tego przedsiw tego przedsięębiorstwabiorstwa,

przyłączonych do sieci, do której są przyłączone odnawialne źródła energii 
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art. 7 ustawy art. 7 ustawy –– Prawo energetycznePrawo energetyczne

ust. 1ust. 1
PrzedsiPrzedsięębiorstwo energetyczne zajmujbiorstwo energetyczne zajmująące sice sięę przesyprzesyłłaniem lub dystrybucjaniem lub dystrybucjąą paliw paliw 

gazowych lub energii jest obowigazowych lub energii jest obowiąązane do zawarcia umowy o przyzane do zawarcia umowy o przyłąłączenie do sieci z czenie do sieci z 
podmiotami ubiegajpodmiotami ubiegająącymi sicymi sięę o przyo przyłąłączenie do sieci, na zasadzie rczenie do sieci, na zasadzie róównoprawnego wnoprawnego 

traktowania, jetraktowania, jeżżeli istniejeli istniejąą techniczne i ekonomiczne warunki przytechniczne i ekonomiczne warunki przyłąłączenia do sieci i czenia do sieci i 
dostarczania tych paliw lub energii, a dostarczania tych paliw lub energii, a żążądajdająący zawarcia umowy specy zawarcia umowy spełłnia warunki nia warunki 

przyprzyłąłączenia do sieci i odbioru. Jeczenia do sieci i odbioru. Jeżżeli przedsieli przedsięębiorstwo energetyczne odmbiorstwo energetyczne odmóówi zawarcia wi zawarcia 
umowy o przyumowy o przyłąłączenie do sieci, jest obowiczenie do sieci, jest obowiąązane niezwzane niezwłłocznie pisemnie powiadomiocznie pisemnie powiadomićć o o 
odmowie jej zawarcia Prezesa Urzodmowie jej zawarcia Prezesa Urzęędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, du Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, 

podajpodająąc przyczyny odmowy.c przyczyny odmowy.
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art. 8 ustawy art. 8 ustawy –– Prawo energetycznePrawo energetyczne

ust. 1ust. 1
W sprawach spornych dotyczW sprawach spornych dotycząących odmowy zawarcia umowy o przycych odmowy zawarcia umowy o przyłąłączenie do sieci, czenie do sieci, 
umowy sprzedaumowy sprzedażży, umowy o y, umowy o śświadczenie uswiadczenie usłług przesyug przesyłłania lub dystrybucji paliw lub ania lub dystrybucji paliw lub 

energii, umowy o energii, umowy o śświadczenie uswiadczenie usłług transportu gazu ziemnego, umowy o ug transportu gazu ziemnego, umowy o śświadczenie wiadczenie 
ususłługi magazynowania paliw gazowych, umowy, o ktugi magazynowania paliw gazowych, umowy, o któórej mowa w art. 4c ust. 3, umowy rej mowa w art. 4c ust. 3, umowy 
o o śświadczenie uswiadczenie usłługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a takugi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a takżże w e w 
przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowyprzypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii ch lub energii 

albo odmowy dostalbo odmowy dostęępu do internetowej platformy handlowej rozstrzyga Prezes Urzpu do internetowej platformy handlowej rozstrzyga Prezes Urzęędu du 
Regulacji Energetyki, na wniosek strony.Regulacji Energetyki, na wniosek strony.
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W wyroku z dnia 12 września 2003 r. (sygn. akt I CKN 504/01) Sąd Najwyższy stwierdził, że 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoznaje spory dotyczące 

ustalania warunków świadczenia usług, odmowy przyłączenia do sieci czy odmowy zawarcia 
umowy. Przyszły odbiorca może w postępowaniu przed Prezesem URE domagać się

ustalenia treści umowy i w tym zakresie droga postępowania cywilnego jest wyłączona. 

Prezes URE nie ma jednak jurysdykcji 
w sprawach dotyczących umów już zawartych

W trybie art. 8 ustawy nie można dochodzić nakazania zmiany takiej umowy nawet wtedy, kiedy 
odbiorcy narzucone zostały wskutek stosowania praktyki monopolistycznej uciążliwe 

warunki umowy.

Podobny pogląd wyraził także Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów m.in. w wyroku z dnia 16 marca 2006 r. (sygn. akt XVII Ame 3/05) 
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ObowiObowiąązek zakupuzek zakupu
wynikający z § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.

ObowiObowiąązek ten uznaje sizek ten uznaje sięę za speza spełłniony, jeniony, jeżżeli oferowane do sprzedaeli oferowane do sprzedażży ciepy ciepłło, wytworzone w o, wytworzone w 
odnawialnych odnawialnych źźrróóddłłach energii, zakupiono w iloach energii, zakupiono w ilośści:ci:

1) w jakiej je oferowano1) w jakiej je oferowano lublub

2) r2) róównej zapotrzebowaniu odbiorcwnej zapotrzebowaniu odbiorcóóww przedsiprzedsięębiorstwa energetycznego biorstwa energetycznego 
realizujrealizująącego ten obowicego ten obowiąązek i przyzek i przyłąłączonych do sieci ciepczonych do sieci ciepłłowniczej, do ktowniczej, do któórej jest przyrej jest przyłąłączone czone 

odnawialne odnawialne źźrróóddłło energii, proporcjonalnie do udziao energii, proporcjonalnie do udziałłu tego u tego źźrróóddłła w caa w całłkowitej mocy kowitej mocy 
zamzamóówionej przez odbiorcwionej przez odbiorcóów, z uwzglw, z uwzglęędnieniem charakterystyki odbioru oraz modnieniem charakterystyki odbioru oraz możżliwoliwośści ci 

przesyprzesyłłania ciepania ciepłła wytwarzanego w tym a wytwarzanego w tym źźrróódledle

–– pod warunkiem, pod warunkiem, żże koszty zakupu tego ciepe koszty zakupu tego ciepłła nie spowoduja nie spowodująą wzrostu cen ciepwzrostu cen ciepłła lub stawek a lub stawek 
opopłłat za ciepat za ciepłło dostarczone odbiorcom w danym roku o wio dostarczone odbiorcom w danym roku o więęcej nicej niżż wartowartośćść śśredniorocznego redniorocznego 

wskawskaźźnika wzrostu cen towarnika wzrostu cen towaróów i usw i usłług konsumpcyjnych ogug konsumpcyjnych ogóółłem w poprzednim roku em w poprzednim roku 
kalendarzowym, o ktkalendarzowym, o któórym mowa w rym mowa w §§ 16 ust. 3 rozporz16 ust. 3 rozporząądzenia.dzenia.



art. 32 ustawy art. 32 ustawy –– Prawo energetycznePrawo energetyczne

ust. 1 pkt 1 lit. c
Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej 

w zakresie  wytwarzania ciepła z wyłączeniem wytwarzania w źródłach 
o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW

ust. 4
Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 
uzyskiwanego w przemysłowych procesach technologicznych,

a także gdy wielkość mocy zmówionej przez odbiorców nie przekracza 5 MW

ust. 1 lit. b
Wyłączenie nie dotyczy odnawialnych źródeł energii lub źródeł wytwarzających energię w 

kogeneracji z wyłączeniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego
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Pakiet informacyjny Pakiet informacyjny –– strona internetowa UREstrona internetowa URE

Uznanie części ciepła wytworzonego przy wykorzystaniu tzw. współspalania
za pochodzące z odnawialnego źródła energii musi być integralnie związane 

z posiadaniem przez wytwórcę przejrzystego i wiarygodnego systemu gwarantowania 
pochodzenia ciepła. Systemu, którego weryfikacja (np. opinia niezależnego audytora) 

w oparciu o istniejący stan prawny, organizacyjny i techniczny wytwórcy potwierdziłaby m.in. 
jednoznaczność metody obliczania i rozliczania udziału ciepła uznanego za odnawialne w 

całości wytworzonego ciepła, wiarygodność układów kontr. – pom. itp.
Uwzględniając jednak przesłankę racjonalności ponoszonych przez Przedsiębiorcę

kosztów, w odniesieniu do jednostek wytwarzających ciepło 
i stosujących współspalanie paliw konwencjonalnych i biomasy, których 

przedstawiciele dobrowolnie, na piśmie oświadczą, że nie będą korzystać z systemu 
wsparcia, określonego w art. 9 a ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne, możliwe jest 

odstąpienie od żądania ww. dokumentów, jak i szczegółowego zapisywania rodzajów 
biomasy w przedmiocie i zakresie działalności.
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art. 47 ustawy art. 47 ustawy –– Prawo energetycznePrawo energetyczne

ust. 1
Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw 

gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, 
oraz proponują okres ich obowiązywania. 

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE 
taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

ust. 2
Prezes URE zatwierdza taryfę

bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy 
z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46.
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Należy mieć na uwadze zasadę prawną wyrażoną w uchwale 7 sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 15 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 111/06), stanowiącą

reasumpcję dotychczasowego dorobku orzeczniczego SN, dotyczącego 
zagadnień będących przedmiotem rozważań Sądu. 

Zgodnie z sentencją tej uchwały: Zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki i opublikowana taryfa zmieniająca ceny energii w czasie trwania 

stosunku prawnego wynikającego z umowy sprzedaży energii wiąże odbiorcę w 
terminie określonym w umowie, w granicach przewidzianych w art. 47 ust. 4 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 



CiepCiepłło z biomasy ???o z biomasy ???

TAK !!! TAK !!! –– ale ale ……..

…………. otwartym pozostaj. otwartym pozostająą odpowiedzi na pytania:odpowiedzi na pytania:

–– Kto poniesie koszty nadmiaru mocy zainstalowanej?Kto poniesie koszty nadmiaru mocy zainstalowanej?

–– Czy odbiorcy udCzy odbiorcy udźźwignwignąą czekajczekająące ich obcice ich obciążążenia?enia?

–– Na ile czasu wystarczy biomasy?Na ile czasu wystarczy biomasy?
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