
Autopoprawka  

dotycząca wprowadzenia przepisów promujących rozwój spółdzielni energetycznych  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 

ustaw (UD 477)  

 

1. W art. 1 pkt 1 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) pkt 33a otrzymuje brzmienie:  

„33a) spółdzielnia energetyczna - spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 

1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 poz. 1285) lub ustawy z dnia  

4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2073), której 

przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub 

ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania 

energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni 

energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci 

dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV 

lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej;”, 

2. W art. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a-10d w brzmieniu: 

„10a) w art. 38c dodaje się ust. 3–15 w brzmieniu:   

„3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje ze spółdzielnią energetyczną 

rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej 

zużycia na potrzeby własne przez spółdzielnię energetyczną i jej członków w stosunku 

ilościowym 1 do 0,6.  

4. Rozliczenia ilości energii, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej 

spółdzielni energetycznej. 

5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje sprzedawcy,  

o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości 

energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z jego sieci dystrybucyjnej przez 

wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej  

po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej 

z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych instalacji. 

6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje ze spółdzielnią energetyczną 

rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej 
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spółdzielni energetycznej na podstawie danych pomiarowych, o których mowa  

w ust. 5. 

7. Od ilości energii elektrycznej, rozliczonej w sposób, o którym mowa w ust. 3, 
spółdzielnia energetyczna nie uiszcza: 
1) na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, opłat z tytułu jej rozliczenia; 
2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości pobranej energii 

elektrycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców spółdzielni energetycznej; 
opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, wobec 
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego 
przyłączone są instalacje odnawialnego źródła energii i instalacje wszystkich 
odbiorców spółdzielni energetycznej. 

8. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia tej 
energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się 
ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została 
wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna  
w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak 
nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci.  

9. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje spółdzielnię energetyczną  
o ilości rozliczonej energii, o której mowa w ust. 3, zgodnie z okresami 
rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej oraz przesyła spółdzielni 
energetycznej szczegółowe zestawienie ilości rozliczonej energii z podziałem na 
poszczególnych jej członków. 

10. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez podmiot będący członkiem 
spółdzielni energetycznej i niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo 
przedsiębiorców, a następnie wprowadzanie tej energii do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej, która podlega rozliczeniu, o którym mowa w ust. 3, , nie stanowi 
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców. 

11. Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci przez 
wszystkich wytwórców i odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej 
dysponuje sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów 
rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 7. 

12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 

13. W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach 
odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez 
wszystkich odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej , w tym ilości 
energii elektrycznej rozliczonej w sposób, o którym mowa w ust. 3: 
1) nie nalicza się i nie pobiera: 

a) opłaty OZE, o której mowa w art. 95 ust. 1, 
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b) opłaty mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 
rynku mocy (Dz. U. z 2018 poz. 9), 

c) opłaty kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy o promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 

2) nie stosuje się obowiązku, o którym mowa w: 
a) art. 52 ust. 1,  
b) art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 831, z późn. zm.);  
3) uznaje się, że jest ona zużyciem energii elektrycznej wyprodukowanej przez dany 

podmiot w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym i z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, pod 
warunkiem, że łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji 
odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie przekracza 1MW. 

14. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych 
oraz bilansowania ilości energii, o których mowa w ust. 5; 

2)  szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń, o których mowa w ust. 6, z 
uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych 
stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków; 

3)  szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych, o których 
mowa w ust. 5, między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między 
przedsiębiorstwami energetycznymi a spółdzielnią energetyczną;  

4) szczegółowy podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej 
- mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu dokonywania rozliczeń oraz 
ochronę ich interesów, a także bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu 
elektroenergetycznego.”; 

10b) art. 38d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38d. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza 

współpracować spółdzielnia energetyczna, jest obowiązany niezwłocznie: 

1) zawrzeć ze spółdzielnią energetyczną umowę o świadczenie usług dystrybucji, o której 

mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne, która w szczególności określi zasady: 

a) świadczenia usług dystrybucji na rzecz spółdzielni energetycznej i jej członków, 

b) wyznaczania i udostępniania danych pomiarowych; 

2) zawrzeć z wybranym przez spółdzielnię energetyczną sprzedawcą, o którym mowa  

w art. 40 ust. 1a, umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonać zmiany 

zawartej umowy w celu umożliwienia dokonywania przez tego sprzedawcę rozliczeń, 

ze spółdzielnią energetyczną, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie 

lub zmianę takiej umowy przez wybranego sprzedawcę.”; 

10c) art. 38e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38e. 1. Spółdzielnia energetyczna spełnia łącznie następujące warunki: 
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1) prowadzi działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu 
przepisów o statystyce publicznej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin 
bezpośrednio sąsiadujących ze sobą; 

2) liczba jej członków jest mniejsza niż 1000; 
3) w przypadku gdy przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie: 

a) energii elektrycznej, łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji 
odnawialnego źródła energii: 
− umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych 

spółdzielni energetycznej i jej członków, 
− nie przekracza 10 MW, 

b) ciepła, łączna moc osiągalna cieplna nie przekracza 30 MW, 
c) biogazu, roczna wydajność wszystkich instalacji nie przekracza 40 mln m3. 

2. Na potrzeby bilansowania handlowego, o którym mowa w art. 3 pkt 40 ustawy – Prawo 
energetyczne, wszystkich wytwórców i odbiorców spółdzielni energetycznej uznaje się za 
odbiorcę. 

3. Wystąpienie ze spółdzielni energetycznej na skutek wypowiedzenia może nastąpić nie 
wcześniej niż z końcem danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 38c ust. 
8.”; 

10d)  po art. 38e dodaje się art. 38f – 38p w brzmieniu: 

„Art. 38f. 1. Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej może być wytwarzanie 
energii elektrycznej lub ciepła lub biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii 
stanowiących własność spółdzielni energetycznej lub jej członków. 
2. Spółdzielnia energetyczna może podjąć działalność po zamieszczeniu jej danych  

w wykazie spółdzielni energetycznych. 
3. Wykaz spółdzielni energetycznych prowadzi Dyrektor Generalny KOWR. 

Art. 38g. 1. Dyrektor Generalny KOWR zamieszcza dane spółdzielni energetycznej  
w wykazie spółdzielni energetycznych na wniosek spółdzielni. 
2. Wniosek o zamieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych zawiera: 

1) nazwę i adres siedziby spółdzielni; 
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Numer 

Identyfikacji Podatkowej (NIP); 
3) określenie: 

a) obszaru i przedmiotu prowadzonej działalności, 
b) liczby członków spółdzielni, 
c) rocznego zapotrzebowania na poszczególne rodzaje energii będące przedmiotem 

działalności,  
d) liczby, rodzajów i lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii, 
e) mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy zainstalowanej cieplnej lub rocznej 

wydajności produkcji biogazu poszczególnych instalacji odnawialnego źródła 
energii. 

3. Do wniosku o zamieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych spółdzielnia 
energetyczna dołącza: 
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1) oświadczenie następującej treści: 
„Zarząd spółdzielni oświadcza, że: 

1) dane zawarte we wniosku o zamieszczenie w wykazie spółdzielni 
energetycznych są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane są Zarządowi spółdzielni i spółdzielnia spełnia warunki, o których 
mowa w art. 38e ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.); 

3) zobowiązuje się do wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania energii 
wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków.”; 

2) statut spółdzielni, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
– Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach 
rolników. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno również zawierać: 
1) nazwę spółdzielni energetycznej i adres jej siedziby; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania spółdzielni. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, lub do 
wniosku nie dołączono oświadczenia lub statutu spółdzielni , Dyrektor Generalny 
KOWR niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 
dni od dnia doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku 
spowoduje jego pozostawienie bez rozpoznania. 

7. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wniosku o zmianę danych 
zamieszczonych w wykazie spółdzielni energetycznych. 

Art. 38h. 1. Zamieszczeniu w wykazie spółdzielni energetycznych podlegają dane, 
o których mowa w art. 38g ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 lit. a, b, d i e. 
2. Wykaz spółdzielni energetycznych może być prowadzony w systemie 

informatycznym. 
3. Wykaz spółdzielni energetycznych jest jawny. 

Art. 38i. Spółdzielnia energetyczna zamieszczona w wykazie spółdzielni energetycznych 
jest obowiązana informować Dyrektora Generalnego KOWR o każdej zmianie 
danych, o których mowa w art. 38g ust. 2, a w szczególności o zakończeniu lub 
zawieszeniu wykonywania działalności, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych 
danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania tej działalności, pod 
rygorem wykreślenia z wykazu spółdzielni energetycznych. 

Art. 38j 1. Dyrektor Generalny KOWR niezwłocznie wydaje zaświadczenie o 
zamieszczeniu danych spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni 
energetycznych. 



6 
 

2. Zaświadczenie o zamieszczeniu spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni 
energetycznych zawiera dane, o których mowa w art. 38g ust. 2. 

Art. 38k. Dyrektor Generalny KOWR, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia 
zamieszczenia spółdzielni w wykazie spółdzielni energetycznych, w przypadku gdy 
spółdzielnia nie spełnia warunków, o których mowa w art. 38e. 

Art. 38l. 1. Dyrektor Generalny KOWR, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśla dane 
spółdzielni energetycznej z wykazu spółdzielni energetycznych: 

1) w przypadku gdy spółdzielnia energetyczna przestała spełniać którykolwiek 
z warunków, o których mowa w art. 38e, lub złożyła oświadczenie, o którym 
mowa w art. 28g ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym, 

2) na wniosek spółdzielni energetycznej. 
2. Spółdzielnia energetyczna, którą wykreślono z wykazu spółdzielni energetycznych  

z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na danym obszarze może ubiegać się o 
ponowne zamieszczenie w tym wykazie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 
wykreślenia wpisu. 

Art. 38m. Spółdzielnia energetyczna jest obowiązana do: 
1) prowadzenia dokumentacji dotyczącej ilości energii elektrycznej lub biogazu, lub 

ciepła wytworzonej oraz zużytej przez członków spółdzielni energetycznej; 
2) przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR sprawozdań rocznych, 

zawierających informacje, o których mowa w pkt 1 w ujęciu miesięcznym, w 
terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego. 

Art. 38n. 1. Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli 
związanej z przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej.  
2. Do czynności związanych z kontrolą, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 33 
stosuje się odpowiednio. 

Art. 38o. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 
września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 
spółdzielniach rolników”;” 

3. W art. 1 pkt 13 lit a i c otrzymują  brzmienie: 

„a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:: 

„1a. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek dokonać rozliczenia, o którym mowa w art. 4 
ust. 1 oraz w art. 38c ust. 3, chyba że rozliczenia dokonuje sprzedawca wybrany przez 
prosumenta energii odnawialnej lub spółdzielnię energetyczną, na podstawie umowy 
kompleksowej.”, 

c) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Obowiązek rozliczenia, o którym mowa w: 
1) art. 4 ust. 1 powstaje od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej  

z odnawialnego źródła energii i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do 
dnia 30 czerwca 2039 r.; 

2) art. 38c ust. 3 powstaje od dnia zamieszczenia przez Dyrektora Generalnego KOWR 
danych spółdzielni energetycznej w wykazie, o którym mowa w art. 38f ust. 2 i trwa 
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przez okres znajdowania się danych spółdzielni w tym wykazie.”; 

4. W art. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 

„17a) w art. 69a w pkt 4 wyrazy „aukcyjnego systemu wsparcia.” zastępuje się wyrazami 

„aukcyjnego systemu wsparcia, albo” i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1, albo  

6) rozliczeń, o których mowa w art. 38c ust. 3.”; 

5. W art. 1 pkt 45: po lit. c dodaje się lit. ca i da w brzmieniu:  

1) po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu: 

„ca) pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) nie przekazuje w terminie Dyrektorowi Generalnemu KOWR sprawozdania,  

o którym mowa w art. 22 ust. 1, art. 25 pkt 6, art. 35 ust. 1 pkt 6 lub art. 38m pkt 

2, lub podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe informacje;”; 

2) po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu: 

„da) pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 33, art. 34 ust. 1 lub  

art. 38n.”.”. 

 
W ocenie skutków regulacji, w części dotyczącej wpływu na sektor finansów publicznych należy 
uwzględnić wydatki związane z koniecznością uzupełnienia zatrudnienia w KOWR z tytułu realizacji 
dodatkowych zadań związanych z rozwojem spółdzielni energetycznych. Szacuje się, że sprawne 
wdrażanie zaproponowanych rozwiązań dotyczących spółdzielni energetycznych na terenie całego 
kraju spowoduje konieczność uzupełnienia zatrudnienia w KOWR oraz uwzględnienia dodatkowych 
wydatków po stronie sektora finansów publicznych. W poszczególnych latach zapotrzebowanie na 
środki kształtowałoby się w następującej wysokości: 

− rok 2021 – 2 etaty – 322 760,00 zł 
− lata 2022-2024 – 3 etaty – 484 140,00 zł rocznie 
− lata 2025-2030 – 4 etaty – 654 520,00 zł rocznie. 

Proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie ułatwień dla wytwarzania i wykorzystania energii 
elektrycznej na terenach wielkich w ramach lokalnej współpracy wszystkich podmiotów 
funkcjonujących na danym terenie. Zaproponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu 
prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w odniesieniu do całej ilości wytwarzanej  
i zużywanej energii przez wszystkich członków należących do danej spółdzielni. 

Zadania KOWR w tym zakresie będą polegały na weryfikacji wniosków poszczególnych 
spółdzielni energetycznych pod kątem możliwości skorzystania z preferencji przewidzianych ustawą, 
prowadzenia wykazu spółdzielni, a także sprawozdawczości i kontroli. Należy pamiętać, że zadania te 
będą stanowiły zmniejszenie obciążeń po stronie operatorów sieci dystrybucyjnych, którzy w 
przypadku wejścia w życie zmian ustawy, będą zobowiązani zastosować preferencyjne warunki 
rozliczeń. 


