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1. Przedmiot i zakres zmian: 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/5/2022 Regulaminu rynku mocy zatwierdzonego 

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2018 r. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) 

(”regulamin”) zmienionego decyzjami Prezesa URE: 

• z dnia 4 września 2020 r. (znak: DRR.WAR.770.30.2020.BPe), 

• z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak: DRR.WAR.770.44.2020.BPe) oraz 

• z dnia 10 listopada 2021 r. (zna: DRR.WAR.770.43.1.2021.BPe). 

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do regulaminu zawiera pkt 3 Karty aktualizacji. 

2. Spis załączników do Karty aktualizacji 

Zał. 14.14. Wzór oświadczenia dotyczącego limitu emisji oraz oświadczenia dotyczącego daty 
rozpoczęcia produkcji komercyjnej 

 

 



 
3. Specyfikacja zmian wprowadzonych Kartą aktualizacji nr RRM/Z/5/2022 do Regulaminu rynku mocy zatwierdzonego decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2018 r. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) i zmienionego decyzjami Prezesa URE z dnia 4 września 2020 r. (znak: 

DRR.WAR.770.30.2020.BPe), z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak: DRR.WAR.770.44.2020.BPe) oraz z dnia 10 listopada 2021 r. (znak: 

DRR.WAR.770.43.1.2021.BPe) 

Zmianie ulegają następujące punkty regulaminu: 

Lp. Opis zmiany 

Rozdział 14. Monitorowanie realizacji umowy mocowej 

1.  pkt 14.3.3 otrzymuje brzmienie: 

14.3.3. W przypadku, gdy w skład jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy, w odniesieniu do której dostawca mocy składa oświadczenie dotyczące limitu 
emisji, w danym roku dostaw nie wchodziły żadne jednostki wytwórcze, dostawca mocy w ramach oświadczenia dotyczącego limitu emisji oświadcza o braku jednostek 
wytwórczych, wchodzących w skład jednostek fizycznych tworzących daną jednostkę rynku mocy. 

2.  dodaje się pkt 14.3.4 w brzmieniu: 

14.3.4. W przypadku, gdy w skład jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy, w odniesieniu do której dostawca mocy składa oświadczenie dotyczące limitu 
emisji, w danym roku dostaw wchodziła co najmniej jedna jednostka wytwórcza, dostawca mocy wraz z oświadczeniem dotyczącym limitu emisji składa odrębne 
oświadczenie o: 

1) rozpoczęciu produkcji komercyjnej przed dniem 4 lipca 2019 r. przez wszystkie jednostki wytwórcze wchodzące w skład jednostek  fizycznych tworzących jednostkę 
rynku mocy, albo 

2) rozpoczęciu produkcji komercyjnej przez co najmniej jedną jednostkę wytwórczą wchodzącą w skład jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy w dniu 
4 lipca 2019 r. lub później, 

w ramach oświadczeń sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 14.14 do regulaminu, zwane dalej „oświadczeniem dotyczącym daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej”. 

3.  dotychczasowe pkt. 14.3.4 – 14.3.7 otrzymują odpowiednio oznaczenie 14.3.5 – 14.3.8 

4.  pkt 14.3.5 (poprzednio 14.3.4) otrzymuje brzmienie: 

14.3.5. Oświadczenie dotyczące limitu emisji oraz oświadczenie dotyczące daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej może zostać złożone przez dostawcę mocy wyłącznie 
poprzez rejestr. 

5.  pkt 14.3.6 (poprzednio 14.3.5) otrzymuje brzmienie: 

14.3.6. Użytkownikiem rejestru upoważnionym do przedłożenia oświadczenia dotyczącego limitu emisji oraz oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji 
komercyjnej jest osoba spełniająca wymogi określone w pkt. 4.1.6. 
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6.  pkt 14.3.7 (poprzednio 14.3.6) otrzymuje brzmienie: 

14.3.7. Jedno oświadczenie dotyczące limitu emisji lub oświadczenie dotyczące daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej może dotyczyć więcej niż jednej jednostki rynku 
mocy danego dostawcy mocy. 

7.  dodaje się pkt 14.3.9 w brzmieniu: 

14.3.9. W przypadku wielokrotnego złożenia, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 14.3.1, oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęc ia produkcji komercyjnej 
dla tej samej jednostki rynku mocy w odniesieniu do tego samego roku dostaw, rozpatruje się wyłącznie oświadczenie złożone najpóźniej, a wcześniejsze oświadczenia 
pozostawia się bez rozpoznania. 

8.  dotychczasowe pkt. 14.3.8 – 14.3.10 otrzymują odpowiednio oznaczenie 14.3.10 – 14.3.12 

9.  pkt 14.3.10 (poprzednio 14.3.8) otrzymuje brzmienie: 

14.3.10. W przypadku oświadczenia dotyczącego limitu emisji w odniesieniu do jednostek rynku mocy, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy, dostawca mocy dołącza 
potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w tym oświadczeniu wystawione przez podmiot akredytowany w zakresie, o którym mowa w pkt 1a 
lub 1b Załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, s. 94, z późn. zm.). Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, może dotyczyć więcej niż jednej jednostki rynku mocy danego dostawcy mocy. 

10.  pkt 14.3.11 (poprzednio 14.3.9) otrzymuje brzmienie: 

14.3.11. Złożenie oświadczenia dotyczącego limitu emisji oraz oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej potwierdzane jest dokonaniem przez 
OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. 

11.  pkt 14.3.12 (poprzednio 14.3.10) otrzymuje brzmienie: 

14.3.12. OSP w terminie 10 dni roboczych po upływie terminu na składanie oświadczeń dotyczących limitu emisji oraz oświadczeń dotyczących daty rozpoczęcia produkcji 
komercyjnej, weryfikuje złożone oświadczenia oraz dołączone do nich dokumenty. 

12.  dodaje się pkt 14.3.13 w brzmieniu: 

14.3.13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14.3.4 weryfikacja oświadczeń polega na niezależnej ocenie oświadczenia dotyczącego limitu emisji oraz oświadczenia 
dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej. 

13.  dotychczasowe pkt. 14.3.11 – 14.3.14 otrzymują odpowiednio oznaczenie 14.3.14 – 14.3.17 

14.  pkt 14.3.14 (poprzednio 14.3.11) otrzymuje brzmienie: 

14.3.14. Pozytywna weryfikacja oświadczenia dotyczącego limitu emisji lub oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej skutkuje wpisem stosownej 
informacji do rejestru. 

15.  zawarte w regulaminie odwołania do pkt. 14.3.12 i 14.3.14 zastępuje się odpowiednio odwołaniami do pkt. 14.3.15 i 14.3.17 
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16.  pkt 14.3.15 (poprzednio 14.3.12) otrzymuje brzmienie: 

14.3.15. W przypadku stwierdzenia braku kompletności lub wątpliwości w zakresie treści oświadczenia dotyczącego limitu emisji lub oświadczenia dotyczącego daty 
rozpoczęcia produkcji komercyjnej, w szczególności w przypadku gdy oświadczenia nie zostały złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 14.14, OSP za pomocą 
rejestru wzywa dostawcę mocy do usunięcia wad lub braków formalnych oświadczenia dotyczącego limitu emisji lub oświadczenia dotyczącego rozpoczęcia produkcji 
komercyjnej, bądź do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień, wskazując te wady lub braki formalne w wezwaniu oraz wskazując termin, nie krótszy niż 10 dni roboczych, na 
ich usunięcie. 

17.  pkt 14.3.17 (poprzednio 14.3.14) otrzymuje brzmienie: 

14.3.17. W przypadku, gdy dostawca mocy nie złożył oświadczenia dotyczącego limitu emisji w terminie, o którym mowa w pkt. 14.3.1 lub w przypadku, gdy dostawca 
mocy nie usunął wad lub braków formalnych oświadczenia dotyczącego limitu emisji, bądź nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień tego oświadczenia w wyznaczonym przez 
OSP terminie, w tym nie przedstawił potwierdzenia, o którym mowa w art. 67a ust. 3 albo 4 ustawy, jeżeli było wymagane, OSP uznaje, że wobec jednostki rynku mocy, 
której dotyczyło to oświadczenie, zostało złożone oświadczenie, o którym mowa w art. 67a ust. 1 pkt 2) ustawy, o czym niezwłocznie informuje dostawcę mocy, dokonując 
wpisu stosownej informacji do rejestru. 

18.  dodaje się pkt 14.3.18 w brzmieniu: 

14.3.18. W przypadku, gdy dostawca mocy nie złożył oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej w terminie, o którym mowa w pkt. 14.3.1 lub 
w przypadku, gdy dostawca mocy nie usunął wad lub braków formalnych oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej, bądź nie złożył wyjaśnień 
lub uzupełnień tego oświadczenia w wyznaczonym przez OSP terminie, OSP uznaje, że wobec jednostki rynku mocy, której dotyczyło to oświadczenie, zostało złożone 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 14.3.4 podpunkt 2), o czym niezwłocznie informuje dostawcę mocy, dokonując wpisu stosownej informacji do rejestru. 

19.  dotychczasowe pkt. 14.3.15 – 14.3.17 otrzymują odpowiednio oznaczenie 14.3.19 – 14.3.21 

20.  zawarte w regulaminie odwołania do pkt. 14.3.16 zastępuje się odwołaniami do pkt. 14.3.20 

21.  pkt 14.3.19 (poprzednio 14.3.15) otrzymuje brzmienie: 

14.3.19. W stosunku do wpisów do rejestru, o których mowa w pkt. 14.3.17 i 14.3.18, dostawcy mocy przysługują uprawnienia określone w pkt. 19 – „Postępowanie 
reklamacyjne”. 

22.  pkt 14.3.20 (poprzednio 14.3.16) otrzymuje brzmienie: 

14.3.20. W przypadku opisanym w pkt. 14.3.17, w przypadku złożenia oświadczenia dotyczącego limitu emisji, o którym mowa w art. 67a ust. 1 pkt 2) ustawy oraz 
w przypadku, o którym mowa w art. 67a ust. 5 ustawy, OSP uznaje, że dana jednostka rynku mocy nie spełniła w danym roku kalendarzowym limitu emisji, co potwierdzane 
jest dokonaniem przez OSP wpisu stosownej informacji w rejestrze. 

Rozdział 19. Postępowanie reklamacyjne 

23.  w pkt. 19.1 podpunkt 6) otrzymuje brzmienie: 

6) dokonania wpisów do rejestru, o których mowa w pkt. 14.3.17 i 14.3.18 – w terminie 5 dni roboczych od dokonania wpisu;; 

Rozdział 23. Regulacje szczególne 
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24.  pkt 23.17 otrzymuje brzmienie: 

23.17. Obowiązkiem złożenia oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej, o którym mowa w pkt. 14.3.4, objęte są wszystkie jednostki rynku mocy 
certyfikowane na dany rok dostaw, w tym również jednostki, o których mowa w art. 8  ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1505). 

25.  usuwa się dotychczasowe pkt. 23.18 – 23.19 

 

Rozdział 24. Załączniki 

26.  w pkt 24.1 poz. Zał. 14.14 otrzymuje brzmienie: 

Zał. 14.14. Wzór oświadczenia dotyczącego limitu emisji oraz oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej 

Załączniki do Regulaminu 

27.  Załącznik nr 14.14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załączonym wzorem  

 



Zał. 14.14 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór oświadczenia dotyczącego limitu emisji oraz oświadczenia dotyczącego daty 
rozpoczęcia produkcji komercyjnej 
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Oświadczenie dotyczące limitu emisji oraz oświadczenie dotyczące 

daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej 

Dane dostawcy mocy składającego oświadczenia 

Dane dostawcy mocy 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i nazwisko  

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / Numer 

paszportu1 

 

Numer wpisu do właściwego 

rejestru siedziby2 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

Oświadczenie dotyczące limitu emisji 
 

Dane jednostki rynku mocy3 

Lp. Kod jednostki rynku mocy Nazwa jednostki rynku mocy 

1.   

Jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy4 

Lp. Kod jednostki fizycznej Nazwa jednostki fizycznej 

1.   

 
1 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
2 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
3 W celu złożenia oświadczenia dla więcej niż jednej jednostki rynku mocy należącej do danego dostawcy mocy, 

należy skopiować niniejszą tabelę.  
4 Należy wymienić wszystkie jednostki fizyczne wchodzące w skład danej jednostki rynku mocy. W przypadku 

jednostek rynku mocy składających się z więcej niż jednej jednostki fizycznej, należy dodać odpowiednią liczbę 
wierszy w tabeli.  



Zał. 14.14 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór oświadczenia dotyczącego limitu emisji oraz oświadczenia dotyczącego daty 
rozpoczęcia produkcji komercyjnej 
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Rok dostaw, za który składane jest oświadczenie:  

☐ 

Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw wskazana powyżej jednostka rynku mocy 
spełniła limit emisji w rozumieniu art. 3a ustawy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 
lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1505). 

☐ 

Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw wskazana powyżej jednostka rynku mocy nie 
spełniła limitu emisji w rozumieniu art. 3a ustawy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 
23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1505). 

☐ 
Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw w skład jednostek fizycznych tworzących 
wskazaną jednostkę rynku mocy nie wchodziły żadne jednostki wytwórcze.  

Informacje dodatkowe5  

 

Oświadczenia dotyczące daty rozpoczęcia produkcji komercyjnej6 

Dane jednostki rynku mocy3 

 

 

Kod jednostki rynku mocy Nazwa jednostki rynku mocy 

1.   

Jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy4 

Lp. Kod jednostki fizycznej Nazwa jednostki fizycznej 

1.   

Rok dostaw, za który składane jest oświadczenie:  

☐ 
Oświadczam, że wszystkie jednostki wytwórcze, wchodzące w skład jednostek fizycznych, 
które wchodziły we wskazanym roku dostaw w skład wymienionej powyżej jednostki rynku 
mocy rozpoczęły produkcję komercyjną przed dniem 4 lipca 2019 r. 

☐ 
Oświadczam, że co najmniej jedna jednostka wytwórcza, wchodząca w skład jednostek 
fizycznych, które wchodziły we wskazanym roku dostaw w skład wymienionej powyżej 
jednostki rynku mocy rozpoczęła produkcję komercyjną w dniu 4 lipca 2019 r. lub później. 

Informacje dodatkowe5  

 
5 Pole nie jest obowiązkowe 
6 Tę część należy wypełnić w przypadku, gdy w skład jednostek fizycznych tworzących jednostkę rynku mocy 

wchodziły jednostki wytwórcze 



Zał. 14.14 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór oświadczenia dotyczącego limitu emisji oraz oświadczenia dotyczącego daty 
rozpoczęcia produkcji komercyjnej 
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Podpisy  

Potwierdzam treść oświadczeń składanych w niniejszym dokumencie. 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
dotyczącego limitu emisji wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  
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