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1.

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2389, z późn. zm.) reguluje m.in. zasady wykonywania przez spółdzielnie
energetyczne działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu,
lub

ciepła,

w

instalacjach

odnawialnego

źródła

energii

i

równoważenia

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. Zgodnie
z wymogami ww. ustawy, w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz.1524), spółdzielnia energetyczna może podjąć działalność w powyższym
zakresie po zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych,
prowadzonym

przez

Dyrektora

Generalnego

Krajowego

Ośrodka

Wsparcia

Rolnictwa.
Ponadto, ustawa o odnawialnych źródłach energii reguluje zasady przeprowadzania
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontroli działalności wykonywanej przez
spółdzielnie energetyczne zamieszczone w ww. wykazie, zakres sprawozdań
rocznych oraz zasady ich składania, a także wysokość kar pieniężnych i tryb ich
wymierzania.
2.

Akty prawne

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2389, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1524);


Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1285, z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz.U.
poz. 2073);
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r.
poz. 755, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
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 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1438).
3.

Podstawowe skróty i definicje

KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
OT KOWR – Oddział Terenowy KOWR
Instalacja odnawialnego źródła energii - instalacja stanowiąca wyodrębniony
zespół:
a) urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne
i handlowe, w których energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii,
lub,
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową
służący do wytwarzania biogazu rolniczego
- a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu
rolniczego;
Operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch
sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym
elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania
tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci
dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi
systemami elektroenergetycznymi;
Sieć dystrybucyjna - sieć gazowa wysokich, średnich i niskich ciśnień,
z

wyłączeniem

gazociągów

kopalnianych

i

bezpośrednich,

albo

sieć

elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest
odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego;
Spółdzielnia energetyczna - spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września
1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.) 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
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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;
Wykaz spółdzielni energetycznych – wykaz spółdzielni energetycznych, które
prowadzą działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, lub biogazu, lub
ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenia zapotrzebowania
energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby 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, prowadzony przez Dyrektora
Generalnego KOWR i publikowany na stronie internetowej KOWR.
4. Uczestnicy mechanizmu
Spółdzielnie stanowiące dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych.
5. Złożenie wniosku o zamieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych
5.1. O zamieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych może ubiegać się
spółdzielnia, który spełnia łącznie następujące warunki:
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 m 3.
5.2. Spółdzielnia spełniająca wymagania określone w pkt 5.1., w celu zamieszczenia
jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych, jest zobowiązana do złożenia
poprawnie wypełnionego Wniosku o zamieszczenie danych w wykazie spółdzielni
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energetycznych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków, zwanego
dalej wnioskiem.
5.3. Do wniosku należy dołączyć:
1) Oświadczenie spółdzielni energetycznej stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszych warunków albo 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.”.
Powyższe oświadczenie powinno zawierać również:
1) nazwę spółdzielni energetycznej i adres jej siedziby,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania spółdzielni energetycznej.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany 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 oświadczeń;
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.
5.4. Formularz wniosku oraz formularz oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.3.,
można uzyskać poprzez:
1) bezpośredni odbiór w Centrali KOWR lub OT KOWR,
2) wydruk ze strony internetowej KOWR.
5.5. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 5.3., należy
złożyć bezpośrednio w Kancelarii Centrali KOWR w Warszawie lub przesłać na adres
KOWR: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
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5.6. KOWR dokonuje weryfikacji formalno-prawnej złożonego wniosku.
5.7. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku lub w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt 5.3., braków formalno-prawnych lub w przypadku gdy do wniosku nie
dołączono dokumentów, o których mowa w pkt 5.3., Dyrektor Generalny KOWR
niezwłocznie wzywa spółdzielnię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5.8. W przypadku gdy:
a) spółdzielnia nie usunie braków formalno-prawnych stwierdzonych we wniosku,
z zachowaniem 7-dniowego terminu, lub
b) mimo terminowego usunięcia braków formalno-prawnych wniosek nadal nie
spełnia wymogów, lub
c) spółdzielnia do wniosku nie dołączy dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.,
Dyrektor Generalny KOWR pozostawia wniosek bez rozpoznania.
6.

Odmowa

zamieszczenia

danych

spółdzielni

w

wykazie

spółdzielni

energetycznych
6.1. Dyrektor Generalny KOWR, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia
zamieszczenia

danych

spółdzielni

w

wykazie

spółdzielni

energetycznych,

w przypadku gdy spółdzielnia:
1) nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 5.1.,
2) została wykreślona przez Dyrektora Generalnego KOWR z wykazu spółdzielni
energetycznych z powodu:
a) niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt 5.1.,
b) złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.3., niezgodnego ze stanem
faktycznym,
w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
6.2. Decyzja, o której mowa w pkt 6.1., jest wydawana niezwłocznie po złożeniu
w Kancelarii Centrali KOWR poprawnego wniosku wraz z dokumentami, o których
mowa w pkt 5.3.
7. Zamieszczenie danych spółdzielni w wykazie spółdzielni energetycznych
7.1. W przypadku gdy wniosek oraz dokumenty, o których mowa w pkt 5.3., spełniają
wymagania formalno-prawne, Dyrektor Generalny KOWR niezwłocznie umieszcza
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dane spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych i wydaje
zaświadczenie o dokonaniu ww. czynności.
7.2. W wykazie spółdzielni energetycznych są zamieszczane następujące dane:
1) nazwa i adres siedziby spółdzielni energetycznej;
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 energetycznej,
c) liczby, rodzajów i lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii,
d) mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy zainstalowanej cieplnej, lub
rocznej wydajności produkcji biogazu poszczególnych instalacji odnawialnego
źródła energii.
7.3. Wykaz spółdzielni energetycznych jest jawny.
8. Aktualizacja danych zamieszczonych w wykazie spółdzielni energetycznych
8.1. Spółdzielnia energetyczna jest zobowiązana do informowania Dyrektora
Generalnego KOWR o każdej zmianie danych zawartych we wniosku oraz
o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności.
8.2. Informacja, o której mowa w pkt. 8.1., powinna zostać przesłana do Dyrektora
Generalnego KOWR w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia
zakończenia lub zawieszenia wykonywania tej działalności, pod rygorem wykreślenia
danych spółdzielni energetycznej z wykazu spółdzielni energetycznych.
Informację należy złożyć zgodnie z pkt 5.2. – 5.3., z zaznaczeniem na wniosku, że
jest to aktualizacja danych.
8.3. Do wniosku aktualizującego dane w wykazie spółdzielni energetycznych stosuje
się odpowiednio pkt 5.2. – 5.8.
8.4. W przypadku gdy wniosek aktualizujący dane w wykazie spółdzielni
energetycznych oraz dokumenty, o których mowa w pkt 5.3., spełniają wymogi
formalno-prawne, Dyrektor Generalny KOWR niezwłocznie dokonuje aktualizacji
danych spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych i wydaje
zaświadczenie o dokonaniu ww. czynności.
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9. Kontrola spółdzielni energetycznych
9.1. Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do przeprowadzania kontroli
związanej z przedmiotem działalności spółdzielni energetycznych zamieszczonych
w wykazie spółdzielni energetycznych.
9.2. Kontrola jest przeprowadzana przez pracowników KOWR na podstawie
pisemnego upoważnienia Dyrektora Generalnego KOWR oraz po okazaniu
legitymacji służbowej.
9.3. Pracownicy, o których mowa w pkt 9.2., są uprawnieni do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest
wykonywana działalność spółdzielni energetycznej,
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników

informacji

oraz

udostępniania

danych

mających

związek

z przedmiotem kontroli.
9.4. Kontrola jest przeprowadzana w obecności zarządu spółdzielni energetycznej
lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego
wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli,
w szczególności w czasie jego nieobecności.
9.5. Z przeprowadzonej kontroli pracownicy, o których mowa w pkt 9.2., sporządzają
protokół z kontroli zawierający m.in. wnioski i zalecenia oraz informację o sposobie
złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Protokół sporządzany jest w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u kontrolowanego.
9.6. Zarząd kontrolowanej spółdzielni energetycznej ma prawo wniesienia, w terminie
nie mniej niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu, zastrzeżeń co do jego treści.
Zastrzeżenia wnosi się do Dyrektora OT KOWR nadzorującego przeprowadzenie
kontroli, właściwego ze względu na siedzibę spółdzielni energetycznej (adresy
OT KOWR dostępne są na stronie internetowej KOWR).
10. Wykreślenie danych z wykazu spółdzielni energetycznych
10.1. Dane spółdzielni energetycznej mogą zostać wykreślone z wykazu spółdzielni
energetycznych:
1) na pisemny wniosek spółdzielni energetycznej,
2) z urzędu.
10.2. W przypadku gdy spółdzielnia energetyczna złoży w Centrali KOWR pisemny
wniosek o wykreślenie jej danych z wykazu spółdzielni energetycznych, Dyrektor
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Generalny KOWR wyda decyzję o wykreśleniu danych spółdzielni energetycznej
z wykazu spółdzielni energetycznych.
10.3. Dyrektor Generalny KOWR, w drodze decyzji administracyjnej, dokonuje
z urzędu wykreślenia danych spółdzielni energetycznej z wykazu spółdzielni
energetycznych w przypadku gdy spółdzielnia energetyczna:
1) nie przekazała w terminie informacji, o których mowa w pkt 8.1., lub
2) przestała spełniać którykolwiek z warunków, o których mowa w pkt 5.1., lub
złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.3., niezgodnie ze stanem
faktycznym.
10.4. Spółdzielnia energetyczna, której dane wykreślono z wykazu spółdzielni
energetycznych z powodu, o którym mowa w pkt 10.3. ppkt 2), na danym obszarze
może ponownie ubiegać się o zamieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych
nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia wpisu.
11. Obowiązki spółdzielni energetycznych
11.1. Spółdzielnia energetyczna jest zobowiązana 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 ppkt 1), w ujęciu miesięcznym,
w terminie 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, na formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych warunków.
11.2. Formularz sprawozdania rocznego jest dostępny na stronie internetowej
KOWR.
12. Kary pieniężne
12.1. W przypadku gdy spółdzielnia energetyczna:
1) nie przekazała w terminie Dyrektorowi Generalnemu KOWR sprawozdania
rocznego, o którym mowa w pkt 11.1. ppkt 2), lub podała w tym sprawozdaniu
nieprawdziwe informacje – podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł;
2) utrudnia przeprowadzenie kontroli – podlega karze pieniężnej w wysokości
10.000 zł.
12.2. Dyrektor Generalny KOWR wymierza spółdzielni energetycznej karę pieniężną
w drodze decyzji administracyjnej.
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12.3. Spółdzielnia energetyczna jest zobowiązana wpłacić karę pieniężną na
rachunek KOWR wskazany w decyzji o jej wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja stała się ostateczna.
12.4. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
12.5. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie, o którym mowa w pkt 12.3., podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
12.6. Dyrektor Generalny KOWR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres
naruszeń jest znikomy, a spółdzielnia energetyczna zaprzestała naruszania prawa
lub zrealizowała obowiązek, zanim Dyrektor Generalny KOWR powziął o tym
wiadomość.
13. Podsumowanie
Warunki nie stanowią przepisów prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny.
W przypadku zmian w przepisach krajowych KOWR zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian do niniejszych warunków.
14. Załączniki
Załącznik nr 1 – Wniosek o zamieszczenie danych w wykazie spółdzielni
energetycznych
Załącznik nr 2 – Oświadczenie spółdzielni energetycznej
Załącznik nr 3 – Sprawozdanie roczne spółdzielni energetycznych
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