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Ustawa – Prawo energetyczne 

osoba 
fizyczna przedsiębiorca 

Art. 9u ustawy – Prawo energetyczne 
Wytwarzanie energii elektrycznej w 
mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą 
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej, a także 
sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest 
działalnością gospodarczą w rozumieniu tej 
ustawy.  

Art. 46 ustawy o swobodzie działalności gosp. 
1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie: 
3) wytwarzania, przetwarzania, 
magazynowania, przesyłania, dystrybucji i 
obrotu paliwami i energią; 
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Projekt ustawy o OZE 

Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
wymaga uzyskania koncesji na zasadach i 
warunkach określonych w ustawie - Prawo 
energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania 
energii elektrycznej:  
1) w mikroinstalacji; 

Art. 41.1. Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 4, 
sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu:  
2) energii elektrycznej wytworzonej przez 
wytwórcę z odnawialnych źródeł energii będącego 
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej:  
a) w mikroinstalacji, pod warunkiem, że energia 
elektryczna została wytworzona w tej 
mikroinstalacji po raz pierwszy przed dniem 
wejścia w życie rozdziału 4,  
b) w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu 
wejścia w życie rozdziału 4 

Art. 41.1. Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 4, 
sprzedawca zobowiązany ma obowiązek 
zakupu:  
1) niewykorzystanej energii elektrycznej 
wytworzonej przez wytwórcę o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 lub art. 19 ust. 1;  
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Konstytucyjna zasada równości 

Konstytucja RP Art. 32. 
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają 
prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne. 
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu 
politycznym, społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny. 

Równe traktowanie podmiotów podobnych, 
wyodrębnionych w oparciu o wspólną im cechę 
istotną. Wybór cechy relewantnej, mający charakter 
aksjologiczny, powinien być dokonywany na 
podstawie zobiektywizowanych i racjonalnych 
kryteriów (wyrok z TK 2 października 2012 r., K 
27/11).  

i. Kryterium zróżnicowania pozostaje w 
racjonalnym związku z celem oraz treścią 
danej regulacji.  
 

ii. Waga interesów, którym zróżnicowanie 
ma służyć, musi pozostawać w proporcji 
do wagi interesów naruszonych przez 
wprowadzenie zróżnicowania.  
 

iii. Kryterium zróżnicowania musi pozostawać 
w związku z innymi wartościami 
konstytucyjnymi, które uzasadniają 
odmienne traktowanie.  
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PROGRAM PROSUMENT 

Część 4b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii poprzez bank   

1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym  
jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w 
budowie;  

2) wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;  

3) spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;  

Przez „dysponowanie” nieruchomością 
należy rozumieć:  
a) prawo własności  
(w tym współwłasność),  
b) użytkowanie wieczyste.  

Przedsiębiorcy – Program 
              Bocian 
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MIKROGENERACJA ZAGRANICĄ  
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