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PRAWO
ENERGETYCZNE

KTO JEST ZOBOWIAZANY DO UZYSKANIA 
ŚWIADECTWA POCHODZENIA?

2 Rozdział 2 Art.9a

zajmujące się wytwarzaniem 
energii elektrycznej

lub jej obrotem i sprzedające 
energię elektryczną odbiorcom 

końcowym

będący członkiem giełdy towarowej 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych, w odniesieniu 
do transakcji zawieranych 
we własnym imieniu na giełdzie 
towarowej

o których mowa w art. 2 pkt
8 i 9 ustawy, o której mowa 
w pkt 2, w odniesieniu do 
transakcji realizowanych
na zlecenie odbiorców końcowych 
na giełdzie towarowej



ZUŻCIE 
ENERGII

ROZDZIAŁ 3
Art. 11

ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ „BIAŁE CERTYFIKATY”

.

ROZDZIAŁ 4
Art. 12

Kto jest zobowiązany do uzyskania, przedstawienia i umorzenia 
świadectwa energetycznego?

PRZEDSIĘBIORSTO ENERGETYCZNE
sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom 

końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ODBIORCA KOŃCOWY
przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący 

członkiem giełdy towarowej

DOM MAKLERSKI LUB TOWAROWY DOM MAKLERSKI
w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej 

na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej)



2

PRAWO
ENERGETYCZNE

KOLOROWE CERTYFIKATY



ŚWIADECTWO POCHODZENIA 
KOGENERACJI

Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej 
kogeneracji jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej 
"świadectwem pochodzenia z kogeneracji". Świadectwo pochodzenia z 
kogeneracji wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w 
wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:

1)opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej źródła poniżej 1 MW

1a) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych 
robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych 
kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym przetwarzania 
biomasy

2) innej niż wymienionej w pkt 1 i 1a

Rozdział 2 Art. 9l 
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PRAWO
ENERGETYCZNE

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW 

Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski 
lub dom maklerski, o których mowa w ust. 1a, w zakresie określonym w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 10, są obowiązane:

Rozdział 2 Art. 9a ust.2
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PRAWO
ENERGETYCZNE

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, BIOGAZ 
ROLNICZY-DEFINICJE 

Rozdział 2 Art. 3 ust.20 ,20a

Odnawialne Źródło Energii (OŹE) - źródło wykorzystujące 
w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania 
słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, 
spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu 
wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu 
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

biogaz rolniczy – paliwo gazowe otrzymywane z surowców 
rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych 
odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości 
przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie 
fermentacji metanowej
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PRAWO
ENERGETYCZNE

BIOMASA-DEFINICJE 

Biomasa- określa stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z 
produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, 
a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części 
pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż
niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie 
interwencyjnym.

Układ Hybrydowy - określa jednostkę wytwórczą wytwarzającą
energię elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której 
w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła 
wykorzystywane są nośniki energii wytwarzane oddzielnie 
w odnawialnych źródłach energii i w źródłach energii innych niż
odnawialne, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane wspólnie 
w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub 
ciepła.
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PRAWO
ENERGETYCZNE

JAK OBLICZYĆ OPŁATĘ ZASTĘPCZĄ DLA 
ZIELONYCH CERTYFIKATÓW? 

Oz=Ozj×(Eo-Eu)
gdzie:
Oz - opłatę zastępczą wyrażoną w złotych,
Ozj - jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 274,94  złotych 
za 1 MWh w 2011 roku
Eo - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą z 
obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia w danym roku
Eu - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, wynikającą ze 
świadectw pochodzenia, które obowiązany podmiot przedstawił
do umorzenia w danym roku
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PRAWO
ENERGETYCZNE

WYMAGANY UDZIAŁ OŹE

Wymagany udział OZE w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży 
energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym 
wynosi nie mniej niż:

10,4%
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PRAWO
ENERGETYCZNE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, 
zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 

oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

(Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969, z późn. zm.).

W przypadku jednostki wytwórczej w której jest spalana biomasa w źródłach o 
mocy elektrycznej wyższej niż 5 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych 
źródłach energii zalicza się energię elektryczna lub ciepło w ilości obliczonej
według wzoru o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw 
energetycznych lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz 
przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych 
odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i 
pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej 
produkty, w łącznej masie biomasy w ilości określonej we wniosku dostarczonej 
do procesu spalania, wynosi nie mniej niż 40% w 2011 roku



W przypadku układu hybrydowego, w którym spalana jest biomasa w źródłach o mocy 
elektrycznej wyższej niż 20 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii 
zalicza się energię elektryczną lub ciepło w ilości obliczonej według wzoru, o którym mowa 
w § 9 ust. 2, o ile udział wagowy biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub odpadów i 
pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części 
pozostałych odpadów, które ulęgają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i pozostałości 
z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łącznej masie biomasy w 
ilości określonej we wniosku, dostarczonej do procesu spalania, wynosi nie mniej niż 20% 
w 2011 roku

W przypadku jednostki wytwórczej, w której spalana jest wyłącznie biomasa w źródłach 
o mocy elektrycznej wyższej niż 20 MW, do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach 
energii zalicza się energię elektryczną lub ciepło w ilości wynoszącej 100% energii wytworzonej 
w jednostce wytwórczej, o ile udział wagowy biomasy pochodzących z upraw energetycznych 
lub odpadów i pozostałości z produkcji rolnej  oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, 
a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów i 
pozostałości z produkcji leśnej , a także przemysłu przetwarzającego jej produkty, w łącznej 
masie biomasy w ilości określonej we wniosku, dostarczonej do procesu spalania, wynosi nie 
mniej niż 20% w 2011 roku
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ZUŻYCIE 
ENERGII

ROZDZIAŁ 1
Art. 1 

CZYM SĄ
ŚWIADECTWA 

POCHODZENIA?

Rozdział 2 Art.9e

Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w 
odnawialnym źródle energii jest świadectwo 
pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem 
pochodzenia”. 
Świadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa 
energetycznego zajmującego się wytwarzaniem 
energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii .
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PRAWO
ENERGETYCZNE

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK 
WYDANIA ŚWIADECTWA POCHODZENIA? 

Rozdział 2 Art. 9e
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PRAWO
ENERGETYCZNE

SYSTEM WSPARCIA

Sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii 
elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 
energii przyłączonych do sieci znajdujących się w 
obszarze działania sprzedawcy z urzędu, oferowanej przez 
przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje na 
jej wytwarzanie; zakup ten odbywa się po średniej cenie 
sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku 
kalendarzowym.
Obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii, uznaje się za spełniony, jeżeli sprzedawca z 
urzędu zakupił całą oferowaną mu ilość energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, 
przyłączonych do sieci elektroenergetycznej znajdującej się
w obszarze działania tego sprzedawcy.
Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze 
swojego działania, jest obowiązany do odbioru biogazu 
rolniczego o parametrach jakościowych określonych 
w przepisach, wytworzonego w instalacjach przyłączonych 
bezpośrednio do sieci tego operatora.
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PRAWO
ENERGETYCZNE

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO 
POCHODZENIA I PRAWA MAJĄTKOWE 

Z NIEGO WYNIKAJĄCE



KONCESJE

PAKIET INFORMACYJNY 
(OZE)

PAKIET INFORMACYJNY 
(CHP)

Dodatkowo w przypadku wytwórców wytwarzających w kogeneracji wytwarzających 
technologię spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami:
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PRAWO
ENERGETYCZNE

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO 
POCHODZENIA I PRAWA MAJĄTKOWE 

Z NIEGO WYNIKAJĄCE



Złożenie wniosku
o wydanie
świadectwa

OZE
do 45 dni

OSD/OSP
Potwierdzenie 

ilości e.e.
(urządzenia 
pomiarowe)

Kontrola
wyników

pomiarów

Komunikacja
niezgodności

URE
Wniosek –
weryfikacja 
formalna 

i merytoryczna

Wydanie świadectwa

Odmowa wydania świadectwa
(także przekroczenie 45 dni) 

do 14 dni
do 14 dni

Potwierdzony 
wniosek

Zapisanie świadectwa 
w rejestrze na TGE

TGE
Rejestr
SP 
i

PM SP

SYSTEM WYDAWANIA ŚP
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PRAWO
ENERGETYCZNE

GDZIE SPRZEDAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ?
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ZUŻYCIE 
ENERGII

ROZDZIAŁ 1
Art. 1 

Rozdział 2 Art.9e

1a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
wydaje świadectwa pochodzenia oraz 
świadectwa pochodzenia z kogeneracji, 
energii elektrycznej wytworzonej 
w odnawialnym źródle energii 
spełniającej jednocześnie warunki
wysokosprawnej kogeneracji.

Z nowelizacji 
ustawy



KOGENERACJA PODSTAWOWE 
INFORMACJE 

Rozdział 2 Art. 3 ust. 33,34,35
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PRAWO
ENERGETYCZNE

WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA 

Rozdział 2 Art. 9a ust.8a



ŚWIADECTWO POCHODZENIA 
KOGENERACJI

Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej 
kogeneracji jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej 
"świadectwem pochodzenia z kogeneracji". Świadectwo pochodzenia z 
kogeneracji wydaje się oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w 
wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:

1)opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej źródła poniżej 1 MW

1a) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych 
robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych 
kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym przetwarzania 
biomasy

2) innej niż wymienionej w pkt 1 i 1a

Rozdział 2 Art. 9l 



2

PRAWO
ENERGETYCZNE

NA JAKIEJ PODSTAWIE OKREŚLA SIĘ
JEDNOSTKOWE OPŁATY ZASTĘPCZE?

Rozdział 2 Art. 9a ust.8b

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala jednostkowe opłaty zastępcze 
oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w ust. 8a, na podstawie 
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której 
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, z roku poprzedzającego rok ustalenia 
jednostkowych opłat zastępczych, biorąc pod uwagę:



Ozs=Ozg×Eog+Ozk×Eok+Ozm×Eom

2

JAK OBLICZYĆ OPŁATĘ ZASTĘPCZĄ DLA 
KOGENERACJI? 

Rozdział 2 Art. 9a ust.8a

Ozg- opłata zastępcza z przedziału 15%-110% z tzn. żółtych certyfikatów
Eog- różnica między ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego w 
przepisach i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z 
kogeneracji

Ozk- opłata zastępcza z przedziału 15%-40% z tzn. fioletowych certyfikatów 
Eok- różnica między ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego w 
przepisach i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z 
kogeneracji

Ozm- opłata zastępcza z przedziału 30%-120% z tzn. czerwonych certyfikatów 
Eom- różnica między ilością energii elektrycznej wynikającą z obowiązku określonego w 
przepisach i ilością energii elektrycznej wynikającą ze świadectw pochodzenia z 
kogeneracji

gdzie:
Ozs- opłata zastępcza, wyrażona w złotych
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PRAWO
ENERGETYCZNE

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI 
JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZASTĘPCZYCH 

KOGENERACJI W 2011ROKU



2

PRAWO
ENERGETYCZNE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z 
kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych 
świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

Jeszcze nie opublikowane, wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania

Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa 
pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej  o którym mowa w 
art.9a ust.8 ustawy Prawo Energetyczne, określa się na poziomie:



UZYSKANIE KONCESJI NA WYTWARZANIE 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ



Ustawa o efektywności 
energetycznej

„BIAŁE CERTYFIKATY”

USTAWA
Z dnia 15 kwietnia 2011r.

(Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551)

Weszła w życie w dniu 11 sierpnia 2011 r.

Kraków 2011



ROZDZIAŁ 2
Art. 4 

CEL USTAWY:

Wzrost oszczędności energii 
finalnej do 2016 r. 9%

energia lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z wyłączeniem paliw 
lotniczych i paliw w zbiornikach morskich, zużyte przez odbiorcę
końcowego



BIAŁE CERTYFIKATY

Mechanizmy stymulujące i wymuszające 
zachowania pro-oszczędnościowe jakimi są
świadectwa efektywności energetycznej 
nazywamy inaczej białymi certyfikatami

Białe certyfikaty będzie można uzyskać tylko za 
przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej. 
Przedsięwzięcia będą wyłaniane w drodze przetargu 
organizowanego przez Prezesa URE

Białe certyfikaty będą wydawane za:
- zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych
- zwiększenie sprawności wytwarzania energii
- ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji



ZUŻCIE 
ENERGII

ROZDZIAŁ 3
Art. 11

ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ „BIAŁE CERTYFIKATY”

.

ROZDZIAŁ 4
Art. 12

Kto jest zobowiązany do uzyskania, przedstawienia i umorzenia 
świadectwa energetycznego?

PRZEDSIĘBIORSTO ENERGETYCZNE
sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom 

końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ODBIORCA KOŃCOWY
przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący 

członkiem giełdy towarowej

DOM MAKLERSKI LUB TOWAROWY DOM MAKLERSKI
w odniesieniu do transakcji realizowanych na giełdzie towarowej 

na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej)



ZUŻCIE 
ENERGII

ROZDZIAŁ 3
Art. 11

ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ „BIAŁE CERTYFIKATY”

.

ROZDZIAŁ 4
Art. 12

Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany:

uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu 
Regulacji Energetyki świadectwo efektywności 

energetycznej wyrażonej w tonach oleju 
ekwiwalentnego

uiścić opłatę zastępczą (obliczoną w sposób 
określony w ust. 5.)

równoważnik jednej tony ropy naftowej 
o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg



ROZDZIAŁ 3
Art. 11

ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ „BIAŁE CERTYFIKATY”

.

ROZDZIAŁ 4
Art. 12

Obliczanie kwoty zastępczej:

Oz

Ozj

Ep

Oz Ozj Ep

jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 900 zł i 
nie wyższą niż 2 700 zł za tonę oleju ekwiwalentnego
ilość energii pierwotnej, wyrażoną w tonach oleju 

ekwiwalentnego

opłatę zastępczą wyrażoną w złotych



ZUŻCIE 
ENERGII

ROZDZIAŁ 3
Art. 11

KARY PIENIĘŻNE

.

ROZDZIAŁ 6
Art. 35

w deklaracji przetargowej, podał nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje

nie zrealizował przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej wbrew 
zobowiązaniu

Prezes URE nakłada na podmiot realizujący przedsięwzięcie służące poprawie 
efektywności energetycznej, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 2 000 000 euro, jeżeli podmiot ten:

nie zawiadomił Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia w ustalonym terminie lub 
zawiadamiając, udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji

uzyskał oszczędność energii niższą niż określona w deklaracji przetargowej, stwierdzoną
w wyniku weryfikacji

mimo zakazu, uczestniczył w przetargach

Wysokość kar zależy od stopnia oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, stanowią przychód Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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