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Gwarancja pochodzenia -
dokument pochodzenia energii
elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancje
pochodzenia na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z
późn. zm.).  Szczegółowe przepisy regulujące instytucję
gwarancji pochodzenia zawarte zostały w Rozdziale 5
niniejszej ustawy.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z
odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego
źródła energii, jest jedynym dokumentem poświadczającym
odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z
unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz, że określona w
tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej
do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została
wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach
odnawialnego źródła energii.
Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe.
Natomiast jej przekazanie następuje niezależnie od
przeniesienia praw majątkowych wynikających ze
świadectw pochodzenia.

Gwarancję pochodzenia
wydaje się na pisemny
wniosek wytwórcy energii
elektrycznej wytworzonej z
odnawialnych źródeł energii,
składany do operatora
systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego lub
operatora systemu
przesyłowego
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elektroenergetycznego, na
którego obszarze działania
została przyłączona
instalacja odnawialnego
źródła energii, w terminie 30
dni od dnia zakończenia
wytworzenia danej ilości
energii elektrycznej objętej
wnioskiem.

 

Przykładowy wzór wniosku o wydanie gwarancji
pochodzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu
Regulacji Energetyki, w zakładce Przydatne formularze.

Operator systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego albo
operator systemu
przesyłowego
elektroenergetycznego
dokonuje weryfikacji danych,
o których mowa w art. 121
ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o
odnawialnych źródłach
energii zawartych we
wniosku o wydanie gwarancji
pochodzenia i w terminie 30
dni od dnia jego otrzymania,
przekazuje ten wniosek
Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki wraz z
potwierdzeniem ilości
wytworzonej energii
elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii wprowadzonej
do sieci, ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń
pomiarowo-rozliczeniowych.

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna?page=1


 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję
pochodzenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
lub operatora systemu przesyłowego
elektroenergetycznego wniosku o jej wydanie.

Należy wskazać, że zgodnie
z art. 121 ust. 3 pkt 4 ustawy
o odnawialnych źródłach
energii wniosek o wydanie
gwarancji pochodzenia
zawiera określenie okresu,
obejmującego jeden lub
więcej następujących po
sobie miesięcy
kalendarzowych danego roku
kalendarzowego, w którym
energia elektryczna została
wytworzona z odnawialnych
źródeł energii w instalacji
odnawialnego źródła energii.
Zgodnie natomiast z art. 125
ust. 1 pkt 1 ustawy o
odnawialnych źródłach
energii, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki
odmawia wydania gwarancji
pochodzenia, jeżeli wniosek
o wydanie gwarancji
pochodzenia został złożony
operatorowi systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego lub
operatorowi systemu
przesyłowego
elektroenergetycznego po
upływie 30 dni od dnia
zakończenia wytworzenia
danej ilości energii
elektrycznej objętej



wnioskiem.

 

Ponadto należy podkreślić, że gwarancja pochodzenia:

wydawana jest w postaci elektronicznej i
przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji
pochodzenia;

jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia
zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii w instalacji
odnawialnego źródła energii objętej wnioskiem o
wydanie gwarancji pochodzenia - po upływie tego
okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega
wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia;

jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera
zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we
wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz
określa datę jej ważności;

wydawana jest za wytworzoną energię elektryczną z
dokładnością do 1 MWh;

traci ważność po uprzednim jej umorzeniu i
uzyskaniu potwierdzenia takiego umorzenia w celu
poinformowania odbiorcy końcowego o pochodzeniu
energii elektrycznej, dla której wydano gwarancję
pochodzenia.

Posiadacz gwarancji
pochodzenia, rozumiany jako
wytwórca albo inny podmiot
na rzecz którego wytwórca
zbył gwarancję pochodzenia,
dokonuje jej umorzenia przez
złożenie w rejestrze
gwarancji pochodzenia
dyspozycji umorzenia.
Umorzenie gwarancji
pochodzenia na wniosek
podmiotu, który dokonał
umorzenia gwarancji



pochodzenia, zawierający
wskazanie indywidualnego
numeru umorzonej
gwarancji, podmiot
prowadzący rejestr gwarancji
pochodzenia potwierdza
temu podmiotowi umorzenie
takiej gwarancji, w terminie
10 dni roboczych od dnia
wpłynięcia wniosku.

Dodatkowe informacje w niniejszej sprawie uzyskać
można pod numerami telefonu (0-22) 487-58-15, (22)
487-57-96 lub za pomocą korespondencji elektronicznej,
wysyłając e-mail z dopiskiem „gwarancje pochodzenia” na
adres: dzo@ure.gov.pl.
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