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Informacja 

dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia 

z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej  

za rok 2015 

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 3 kwietnia 2015 r. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), zwanej dalej „Ustawą” –

zmianie uległa podstawa prawna dotyczą realizacji obowiązku w zakresie uzyskania 

i umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej.  

 

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059, ze zm.) – w brzmieniu nadanym przez art. 179 pkt 5 Ustawy 

i obowiązującym od dnia 4 kwietnia 2015 r. - odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo 

energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, 

o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 16 tej ustawy, są obowiązani do dnia 

30 czerwca każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy uzyskać i przedstawić 

do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia 

z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1, wydane dla energii elektrycznej 

wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony 

w art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne. 

 

Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z art. 186 ust. 2 Ustawy, do wykonania 

i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 179 

(tj. ustawy - Prawo energetyczne), za okres przed dniem wejścia w życie art. 179 pkt 5 

Ustawy (tj. przed dniem 4 kwietnia 2015 r.) oraz w zakresie kar pieniężnych za 

nieprzestrzeganie tego obowiązku w tym okresie stosuje się przepisy dotychczasowe. 

W związku z powyższym, do wykonania i realizacji przez podmioty zobowiązane 

obowiązku w zakresie uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji 

względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 



3 kwietnia 2015 r. - stosuje się zasady dotychczasowe, tzn. określone w art. 9a ust. 8 

ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.). 

Zatem, w myśl art. 9a ust. 8 ww. ustawy odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo 

energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, 

o których mowa w art. 9a ust. 1a, są obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia z kogeneracji, 

o którym mowa w art. 9l ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, wydane dla energii 

elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo uiścić opłatę zastępczą w terminie określonym w art. 9a 

ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne (tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.), obliczoną 

w sposób określony w art. 9a ust. 8a tej ustawy.  

 

W związku z powyższym, analogicznie do sposobu realizacji obowiązków umarzania 

świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia 

opłaty zastępczej za rok 2015 w należy złożyć do Prezesa URE dwa odrębne wnioski 

o umorzenie świadectw pochodzenia z kogeneracji – jeden za okres od dnia 1 stycznia 

2015 r. do dnia 3 kwietnia 2015 r. drugi za okres od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. (odpowiednio do ilości energii elektrycznej stanowiącej podstawę 

realizacji przedmiotowego obowiązku w ww. okresach).  

 

W załączeniu przedstawiono przykładowe wzory wniosków o umorzenie świadectw 

pochodzenia z kogeneracji uwzględniające powyższy stan prawny.  


