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w sprawie 
świadectw  pochodzenia  z  kogeneracji wydanych  przez  Prezesa URE  dla  energii 
elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9a ust. 8d 
w związku z wejściem w życie art. 9a ust. 8e ustawy – Prawo energetyczne  
 
 
Informuję, że Prezes URE w wykonaniu orzeczeń Sądu Najwyższego wydał świadectwa 

pochodzenia  z  kogeneracji,  dla  energii  elektrycznej  wytworzonej  w  jednostce 

kogeneracji, o której mowa w art. 9a ust. 8d w związku z art. 9a ust. 8e ustawy – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, z późn. zm.), których umorzenie 

przez  podmiot  inny  niż  wytwórca  tej  energii,  nie  zostanie  zaliczone  na 

wypełnienie  obowiązku,  o  którym  mowa  w  art.  9a  ust.  8  ustawy  –  Prawo 

energetyczne. 

 

W  myśl  art.  9a  ust.  8d  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  do  wypełnienia  obowiązku,  

o którym mowa w art. 9a ust. 8 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne (obowiązek zakupu 

świadectw  pochodzenia  z  kogeneracji),  nie  zalicza  się  umorzonych  świadectw 

pochodzenia  z  kogeneracji,  o  których  mowa  w  art.  9l  ust.  1  ustawy  –  Prawo 

energetyczne, wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji 

w okresie, w którym koszty wytworzenia tej energii wynikające z nakładów, o których 

mowa  w  art.  45  ust.  1a  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  są  uwzględniane  w  kosztach 

działalności  przedsiębiorstw  energetycznych  zajmujących  się  przesyłaniem  lub 

dystrybucją energii elektrycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.). 

Stosownie  z  kolei  do  art.  9a  ust.  8e  ustawy  –  Prawo  energetyczne  do  świadectw 

pochodzenia z kogeneracji uzyskanych przez wytwórców, o których mowa w art. 2 pkt 7 

ustawy  z  dnia  29  czerwca  2007  r.  o  zasadach  pokrywania  kosztów  powstałych  

u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych 



sprzedaży mocy  i  energii  elektrycznej,  nie  stosuje  się  art.  9a  ust.  8d  ustawy  –  Prawo 

energetyczne (powyższy przepis wszedł w życie z dniem 4 sierpnia 2007 r.). 

W  wyniku  prowadzonych  postępowań  sądowych  zapadło  kilka  wyroków  Sądu 

Najwyższego,  który  wypowiedział  się  w  kwestii  stosowania  przepisów  

art. 9a ust. 8d i 8e ustawy – Prawo energetyczne. W wyroku z dnia 22 listopada 2010 r.  

(sygn.  akt  III  SK  22/10)  Sąd  Najwyższy  stwierdził,  że  „przepis  art.  9a  ust.  8e  PE 

modyfikuje zakres zastosowania art. 9a ust. 8d ustawy w ten sposób, że przedsiębiorstwo 

energetyczne  zajmujące  się  wytwarzaniem  energii  elektrycznej  może  zwolnić  się  

z obowiązku, o którym mowa wart. 9a ust. 8 pkt 1 ustawy przedstawiając do umorzenia 

świadectwo  pochodzenia  z  kogeneracji  uzyskane  dla  energii  objętej  KDT.  Przepis  

art.  9a  ust.  8e  ustawy  należy  zatem  rozumieć  w  ten  sposób,  że  ogranicza  on  zakres 

zastosowania art. 9a ust. 8d Prawa energetycznego w ten sposób, że ten ostatni przepis nie 

dotyczy wytwórcy energii w kogeneracji, który uzyskał świadectwo pochodzenie energii z 

kogeneracji  dla  wytworzonej  przez  siebie  energii  i  przedstawia  je  Prezesowi  URE  do 

umorzenia celem wykonania obowiązku ciążącego na nim na podstawie art. 9a ust. 8 pkt 1 

ustawy. Skoro przepisu art. 9a ust. 8d nie stosuje się do przedsiębiorstw, o których mowa  

w art. 2 pkt 7 ustawy z 29 czerwca 2007 r., to oznacza to, że wytwórcy w rozumieniu tego 

przepisu  mogą  zaliczyć  świadectwa  pochodzenia  na  poczet  wykonania  przez  siebie 

obowiązku z art. 9a ust. 8 pkt 1 Prawa energetycznego. Przyjęta wykładnia art. 9a ust. 8e 

ustawy  nie  powoduje  uprzywilejowania  przedsiębiorstw  energetycznych,  do  których 

przepis ten  jest adresowany. Uprzywilejowanie wytwórców energii z kogeneracji objętych 

KDT  występuje  jedynie  wówczas,  gdy  wytwórcy  ci  uzyskują  przychód  ze  sprzedaży 

świadectw pochodzenia energii z kogeneracji. Brak natomiast takiego uprzywilejowania w 

sytuacji,  gdy  świadectwo  uzyskane  dla  określonej  ilości  energii,  umarzane  jest  przez 

wytwórcę tej energii w celu wykonania ciążącego na nim obowiązku, o którym mowa wart. 

9a  ust.  8  pkt  1  Prawa  energetycznego.  Gdy  przedsiębiorstwo  energetyczne,  do  którego 

odnosi  się  art.  9a  ust.  8e  ustawy  przedstawia  do  umorzenia  świadectwo  pochodzenia 

energii z kogeneracji na poczet wykonania obowiązku z art. 9a ust. 8 pkt 1 PE, zachowanie 

to  potwierdza  jedynie,  że  dany wytwórca w  zakresie wynikającym  z  treści  świadectwa, 

wywiązał  się  z  obowiązku  o  którym  mowa  w  tym  przepisie.  Umorzenie  świadectwa 

pochodzenia  takiej  energii,  z  zaliczeniem  jego  wykonania  na  rzecz  przedstawiającego 

takie świadectwo wytwórcy, jest neutralne z punktu widzenia funkcjonowania rynku i nie 



prowadzi do uprzywilejowania wytwórcy objętego KDT kosztem wytwórców nie objętych 

KDT.  (…)  Przedstawiona  powyżej  interpretacja  art.  9a  ust.  8e,  zgodnie  z  którą  przepis 

adresowany  jest  tylko  do  wytwórców  w  rozumieniu  art.  2  pkt  7  ustawy  

z 29 czerwca 2007 r. oraz  tylko w zakresie, w  jakim uzyskane  świadectwa umarzają oni 

celem wykonania  obowiązku,  o  którym mowa w  art.  9a  ust.  8  pkt  1  ustawy,  nie  budzi 

wątpliwości  z  punktu  widzenia  konstytucyjnej  zasady  równości,  ani  zasad  pomocy 

publicznej. Nie przysparza określonym wytwórcom, to jest selektywnie wybranej kategorii 

przedsiębiorstw  energetycznych  zajmujących  się  wytwarzaniem  energii  elektrycznej, 

korzyści  o  charakterze  finansowym    świadectwa  takie  nie mogą  być  przedmiotem 

obrotu, a mogą być  tylko umarzane na poczet wykonania obowiązku wytworzenia 

energii  z  kogeneracji  przez  przedsiębiorstwo  energetyczne,  dla  którego  zostały 

wydane.”  Powyższe  stanowisko,  podzielił  również  Sąd  Najwyższy  w  wyroku  z  dnia  

14  czerwca  2010  r.  (sygn.  akt  III  SK  6/10)  oraz  wyroku  z  dnia  1  września  2010  r. 

(sygn.akt III SK 14/10). 

 

Mając  na  uwadze  stanowisko  Sądu  Najwyższego,  informuję  że  wydane  na  podstawie  

art.  9a  ust.  8d w  związku  z  art.  9a  ust.  8e  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  świadectwa 

pochodzenia z kogeneracji mogą zostać umorzone i zostaną zaliczone jedynie na poczet 

wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne 

przez wytwórcę tej energii.  

 
                                                                                                               p.o. Prezes 
  Urzędu Regulacji Energetyki 
   

 /-/Marek Woszczyk 
 

 

 

 

 

 

 
Załącznik: 

‐ wykaz numerów wydanych świadectw  
   pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w Informacji 


