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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r.
Poz. 1962
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1)
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii
w instalacji odnawialnego źródła energii
Na podstawie art. 39 ust. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365
oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy:
1)

sposób obliczania wartości pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „ustawą”;

2)

wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 8 ustawy;

3)

sposób obliczania wartości pomocy publicznej, o którym mowa w art. 39 ust. 4a ustawy.
§ 2. Maksymalną wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, oblicza się według wzoru:
MWP = CR × I − C × I,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
MWP

–	maksymalną wartość pomocy publicznej, jaką może otrzymać wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego
źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy, zwany dalej „wytwórcą”, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza,

CR

–	cenę referencyjną energii elektrycznej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy,
obowiązującą w dniu złożenia oferty przez wytwórcę dla instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa
w art. 72 ustawy, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh [zł/MWh],

I

–	ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii,
o której mowa w art. 72 ustawy, w okresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy,
obowiązujących w dniu złożenia przez wytwórcę oferty, o której mowa w art. 79 ustawy, wyrażoną w MWh; na
ilość energii elektrycznej stanowiącej podstawę obliczenia maksymalnej wartości pomocy publicznej składa się:
		 1)	ilość energii elektrycznej wytworzonej do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4
ustawy, potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia, wydanym od dnia 1 października 2005 r.,
oraz
		 2) 	ilość energii elektrycznej oferowanej przez wytwórcę w ofercie, o której mowa w art. 79 ustawy,
C

1)
2)

–	średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszoną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, za dany rok na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.2)), obowiązującą w dniu złożenia oferty przez wytwórcę, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh [zł/MWh].
Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900,
942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823 i 1948.

oferty przez wytwórcę, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za
1 MWh [zł/MWh].



3. Łączną wartość pomocy publicznej, o której
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ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
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–	stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku „i” (spadek albo wzrost cen w roku „i”) określonym w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS”, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przy czym wartość ri dla roku kalendarzowego „j” wynosi „0”,

PM(N)i –	wartość niesprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw uzyskanych, w tym świadectw umorzonych, w roku „i”, ustaloną na podstawie opublikowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy,
średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za rok, w którym świadectwo zostało
wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych, zawartych w danym roku kalendarzowym
w instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831, 904 i 1948), zwanej dalej „ustawą o giełdach
towarowych”, a w przypadku braku tej średniej ważonej, ustaloną na podstawie, opublikowanej przez podmiot,
o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw
za miesiąc kalendarzowy w roku „i”, w którym świadectwo zostało wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji
giełdowych sesyjnych, zawartych w danym miesiącu kalendarzowym w instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, wyrażoną w złotych z dokładnością do
jednego grosza; nie dotyczy to świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r.,
IO

–	ilość energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa
w art. 72 ustawy, podaną w ofercie wytwórcy, o której mowa w art. 79 ustawy, wyrażoną w MWh,

MWh [zł/MWh],
CS



–

średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszoną
przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy z dnia 10 kwietnia

Dziennik Ustaw

–3–
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–	średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszoną przez Prezesa URE na podsta§ 4. Wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, otrzymaną przez
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gdzie poszczególne symbole oznaczają:
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j

– rok kalendarzowy, w którym wytwórca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy,

k

–	kolejne lata kalendarzowe, w których wytwórca otrzymywał pomoc publiczną oznaczoną symbolami: PMk, UZk,
PIk, POk, PAk lub PM(N)k, liczone po dniu złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 39
ust. 4 ustawy, w roku „j”,

s

–	ostatni rok okresu sprawozdawczego, o którym mowa w art. 39 ust. 8 ustawy, albo ostatni rok kalendarzowy
okresu, w którym przysługiwało wsparcie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, obowiązującego w dniu złożenia przez wytwórcę oferty, o której mowa w art. 79 ustawy,

u

–	rok, w którym po raz pierwszy wytwórca otrzymał pomoc publiczną, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2005 r.,

SWP

PM(S)i –	wartość sprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy oraz
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w przepisach dotyczących efektywności energetycznej, liczoną na podstawie przychodów z ich sprzedaży w roku „i”, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego
grosza,
PIi

–	wartość innej pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym, a także pomocy de minimis, otrzymanej w roku
„i”, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza, wyliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

UZi

–	wartość pomocy publicznej w formie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach otrzymanej w roku „i” z tytułu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której
mowa w art. 72 ustawy, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza, wyliczoną zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

POi

–	wartość innej pomocy publicznej o charakterze operacyjnym otrzymanej w roku „i”, dotyczącej instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy, bez względu na formę i miejsce jej udzielenia, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza, wyliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,


Dziennik Ustaw
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Poz. 1962

PM(N)i –	wartość niesprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw uzyskanych, w tym świadectw umorzonych, w roku „i”, ustaloną na podstawie opublikowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy,
średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za rok, w którym świadectwo zostało
wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych, zawartych w danym roku kalendarzowym
w instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
a w przypadku braku tej średniej ważonej, ustaloną na podstawie, opublikowanej przez podmiot, o którym mowa
w art. 64 ust. 1 ustawy, średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za miesiąc kalendarzowy w roku „i”, w którym świadectwo zostało wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych, zawartych w danym miesiącu kalendarzowym w instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie
towarowej w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza;
nie dotyczy to świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r.,
ri

–	stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku „i” (spadek albo wzrost cen w roku „i”) określonym w komunikacie Prezesa
GUS ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przy czym wartość ri
dla roku kalendarzowego „j” wynosi „0”,

PMk

–	wartość sprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy oraz
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w przepisach dotyczących efektywności energetycznej, liczoną na podstawie przychodów z ich sprzedaży w roku „k”, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego
grosza,

PIk

–	wartość innej pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym, a także pomocy de minimis, otrzymanej w roku „k”, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza, wyliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej,

UZk

–	wartość pomocy publicznej w formie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach otrzymanej w roku „k” z tytułu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której
mowa w art. 72 ustawy, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza, wyliczoną zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

POk

–	wartość innej pomocy publicznej o charakterze operacyjnym otrzymanej w roku „k”, dotyczącej instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy, bez względu na formę i miejsce jej udzielenia, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza, wyliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

PAk

–	wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy, otrzymaną w roku „k” przez wytwórcę,
wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza, w postaci ujemnego salda,

PM(N)k –	wartość niesprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw uzyskanych, w tym świadectw umorzonych, w roku „k”, ustaloną na podstawie opublikowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy,
średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za rok, w którym świadectwo zostało
wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych, zawartych w danym roku kalendarzowym
w instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
a w przypadku braku tej średniej ważonej, ustaloną na podstawie, opublikowanej przez podmiot, o którym mowa
w art. 64 ust. 1 ustawy, średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za miesiąc kalendarzowy w roku „k”, w którym świadectwo zostało wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych
sesyjnych, zawartych w danym miesiącu kalendarzowym w instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego
grosza; nie dotyczy to świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej
w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r.,
rk

–	stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku „k” (spadek albo wzrost cen w roku „k”) określonym w komunikacie Prezesa
GUS ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przy czym rk dla roku
kalendarzowego „j” wynosi „0”.

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przy czym
roku kalendarzowego „j” wynosi „0”.

Dziennik Ustaw

§ 5. Na potrzeby obliczania wartości pomocy publicznej na podstawie § 3 i § 4 średnią
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Poz. 1962

cenę praw majątkowych wynikających ze świadectw za okres, o którym mowa w art. 39 ust.

§ 5. Na potrzeby obliczania ustawy,
wartości pomocy
publicznej
na podstawie
§ 4 średnią
ważoną
cenę64
praw
opublikowaną
przez
podmiot,§ o3 iktórym
mowa
w art.
ust.majątkowych
1 ustawy, oblicza się
wynikających ze świadectw za okres, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy, opublikowaną przez podmiot, o którym
wzoru:się według wzoru:
mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, oblicza


=


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 × 




 =   ,


P

–	średnią ważoną cenę praw majątkowych wynikających ze świadectw wyrażoną w złotych z dokładnością do jednegdzie
symbole oznaczają:
go grosza za 1 MWh lub
za 1 poszczególne
toe,

n

– liczbę transakcji sesyjnych
w danym
okresie,
P zawartych
–
średnią
ważoną
cenę praw majątkowych wynikających ze świadectw wyrażoną w

Pi

–	kurs ustalony dla i-tej transakcji sesyjnej
wyrażony wdozłotych
z dokładnością
jednego
grosza
za 1 MWh lub za
z dokładnością
jednego
grosza za 1 do
MWh
lub za
1 toe,
1 toe,

Vi

– wolumen obrotów i-tej transakcji sesyjnej wyrażony w MWh lub w toe,

V

– łączny wolumen obrotów w danym okresie wyrażony w MWh lub w toe.

n

–

liczbę transakcji sesyjnych zawartych w danym okresie,

Pi

–

kurs ustalony dla i-tej transakcji sesyjnej wyrażony w złotych z dokładnością do
grosza za 1 MWh lub za 1 toe,

§ 6. Określa się wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 8 ustawy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Vi

–

wolumen obrotów i-tej transakcji sesyjnej wyrażony w MWh lub w toe,

§ 7. Rozporządzenie wchodziVw życie
dniem ogłoszenia.
– z łączny
wolumen obrotów w danym okresie wyrażony w MWh lub w toe.

§ 6. Określa się wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 8 ustawy, stan
załącznik do rozporządzenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ENERGII


Dziennik Ustaw
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Załącznik
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Energii
z dnia 1 grudnia 2016 r. (poz. 1962)

do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. ( poz. …)
Dane wytwórcy:

…………………………….

Nazwa:

………………………………...

Adres:

………………………………...

NIP:

………………………………...

(miejscowość, data)

Numer KRS: ………………………………

Dane instalacji:
Nazwa:

…………………………….

Lokalizacja: …………………………….
Rodzaj:

…………………………….

Moc zainstalowana elektryczna: …………………………….

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579) oświadczam, że skumulowana wartość
wsparcia otrzymanego do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego/okresu wsparcia* objętego
niniejszym oświadczeniem
nie przekracza**
przekracza**
maksymalnej/ną wartości/ć pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 1 tej ustawy,
wynoszącej/cą … zł (słownie: …), natomiast otrzymana wartość pomocy publicznej, o której mowa
w art. 39 ust. 8 tej ustawy, wynosi … zł (słownie: …).

………………………………………………..
(podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej)

* Niewłaściwe skreślić.
** Zaznaczyć znakiem „X” właściwą kratkę.
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