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Informacja  

w sprawie zmiany przepisów dotyczących postępowań o wydanie świadectw pochodzenia 

w zakresie wprowadzenia obowiązku przedkładania oświadczeń składanych pod rygorem 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy – Kodeks karny 

 

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), która wprowadza zmiany m.in. w aktualnie 
obowiązujących przepisach ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,  
z późn. zm.) dotyczących postępowania o wydanie świadectw pochodzenia, przedstawiam 
następujące stanowisko. 

Stosownie do art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne, do wniosku o wydanie świadectwa 
pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, należy 
dołączyć oświadczenie, o treści określonej w tym przepisie, składane pod rygorem 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.). 

Jednocześnie art. 186 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (zwanej dalej „ustawą 
OZE”) stanowi, że „W sprawach związanych z wydaniem świadectw pochodzenia dla energii 
elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, stosuje się przepisy 
dotychczasowe oraz art. 9e1 ustawy zmienianej w art. 179 (tj. ustawy – Prawo energetyczne 
– przyp. własny) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 

Należy zarazem podkreślić, że zgodnie z dyspozycją art. 223 ustawy OZE, art. 9e1 

ustawy – Prawo energetyczne wszedł w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia ustawy, natomiast art. 186 ust. 3 ustawy OZE wejdzie w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 4 maja br.  

Mając zatem na uwadze, iż przepis przejściowy regulujący zasady prowadzenia 
postępowań o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej 
przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy OZE, odwołujący się do art. 9e1 ustawy – 
Prawo energetyczne, wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r., Prezes URE stoi na 
stanowisku, zgodnie z którym norma prawna z art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne, 
w tym wynikający z niej obowiązek przedkładania oświadczeń składanych pod rygorem 
odpowiedzialności karnej, znajduje zastosowanie od dnia 4 maja 2015 r. – w odniesieniu 
do pozostających w tej dacie w toku postępowań o wydanie świadectw pochodzenia. 
W konsekwencji, procedowane w tej dacie wnioski o wydanie świadectw 
pochodzenia, do których nie dołączono oświadczenia o treści określonej w art. 9e1 

ustawy – Prawo energetyczne, będą wymagały w tym zakresie stosownego 
uzupełnienia.  
 
Jednocześnie informuję, że przedsiębiorstwa energetyczne składające wnioski o wydanie 
świadectw pochodzenia, których nie dotyczy żaden ze stanów faktycznych 
wymienionych w treści przedmiotowego oświadczenia, tj. przedsiębiorstwa 
eksploatujące źródła energii wykorzystujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
spadku rzek - nie są zobligowane do przedkładania oświadczeń, o których mowa 
w art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne. 
 
Poniżej rekomendowany wzór oświadczenia z art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne.  

Warszawa, 28 kwietnia 2015 r.  


