
 
                                 Warszawa, dnia 21 maja 2019 r. 

 
 

Informacja Prezesa URE nr   36/2019 na temat możliwości umarzania 
tzw. „przetargowych” świadectw efektywności energetycznej (instrument PMEF)  

oraz świadectw terminowych (instrument PMEF-2018) 
 

Celem niniejszej informacji jest zwrócenie uwagi na możliwość realizacji obowiązku, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 545 ze zm. ) za okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 
oraz za lata 2017-2018 poprzez umorzenie w szczególności tzw. „przetargowych” 
świadectw efektywności energetycznej (instrument PMEF).  
 
Z kontaktów z podmiotami zobowiązanymi do realizacji ww. obowiązku wynika, że nie 
wszystkie podmioty wiedzą jak - w obecnej sytuacji na rynku „białych certyfikatów” 
i w kontekście obowiązujących przepisów - należy realizować obowiązek w zakresie umorzenia 
tych certyfikatów lub uiszczenia opłaty zastępczej optymalizując koszt realizacji tego obowiązku 
i minimalizując ryzyko poniesienia kar za nieprawidłową jego realizację. 
  
Po pierwsze należy pamiętać, że za czwarty kwartał 2016 r., za rok 2017 i za rok 2018 
możliwość uiszczenia opłaty zastępczej była ograniczona. Za czwarty kwartał 2016 r. opłatą 
zastępczą można było zrealizować do 30% obowiązku, za 2017 r. do 20% obowiązku,  
za 2018 r. do 10% obowiązku. 
 
Co istotne, opłatę zastępczą należało uiścić do 30 czerwca roku następującego po roku  
za który realizowano nią obowiązek. Czyli np. realizując obowiązek za 2017 r. opłatę zastępczą 
– w maksymalnej  wysokości do 20% obowiązku – należało uiścić do dnia 30 czerwca 2018 r.  
 
A zatem podmioty, które zrealizowały za te okresy obowiązek opłatą zastępczą na poziomach 
wyższych niż wyżej wskazane (tj. odpowiednio 30%, 20% i 10%), w celu uniknięcia kar 
pieniężnych powinny podjąć pilne działania w kierunku nabycia odpowiedniej ilości praw 
majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej i przedstawienia ich 
Prezesowi URE - przed 30 czerwca 2019 r. - do umorzenia.  
 
W związku z tym, że za wyżej wskazany okres (czyli za czwarty kwartał 2016 r. oraz za lata 
2017-2018) przedmiotowy obowiązek nadal można zrealizować poprzez umorzenie  świadectw 
efektywności energetycznej („własnych” lub nabytych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. 
lub w transakcjach pozasesyjnych) należy zwrócić uwagę, że w chwili obecnej w obrocie 
pozostają świadectwa efektywności energetycznej wydane w wyniku rozstrzygnięcia przez 
Prezesa URE przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej oraz tzw. świadectwa terminowe (na Towarowej Giełdzie Energii S.A. jest  
to instrument PMEF oraz instrument PMEF-2018)  
Świadectwami przetargowymi można - do dnia 30 czerwca 2019 r. – zrealizować obowiązek 
zarówno za czwarty kwartał 2016 r., jak i za rok 2017 oraz rok 2018. Świadectwami 
terminowymi PMEF-2018 można - do 30 czerwca 2019 r. - zrealizować obowiązek  
za 2018 r. 
 
Cena tych świadectw jest bardzo korzystna (w dniu 16 maja 2019 r. indeks TGEef dla praw 
majątkowych wynikających ze świadectw przetargowych wyniósł 27,97 zł/toe)  
w porównaniu do kosztu realizacji obowiązku opłatą zastępczą (za 2016 r. – 1 000 zł/toe,  
za 2017 r. – 1 500 zł/toe, za 2018 r. – 1 575 zł/toe).  
Należy przy tym podkreślić, że opłata zastępcza już uiszczona na poczet realizacji obowiązku  
za ww. okresy może zostać – w przypadku prawidłowego zrealizowania obowiązku 
świadectwami – zwrócona lub przeksięgowana na poczet realizacji przedmiotowego obowiązku 
za inne lata (np. przyszłe) lub na poczet realizacji obowiązków OZE i CHP (o ile została wpłacona 
w terminie umożliwiającym jej zaliczenie na poczet ich realizacji).  
 
 



 
 
 
 

  Do dnia 30 czerwca 2019 r. podmiot zobowiązany może zrealizować obowiązek, 
o którym mowa w art. 10 ustawy o efektywności energetycznej (m.in. poprzez umorzenie 
świadectw efektywności energetycznej, w tym tzw. świadectw „przetargowych”)  
za następujące okresy:  

a) od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.  
b) rok 2017 
c) rok 2018 
d) od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (pod warunkiem złożenia 

wniosku o łączne rozliczenie)   
e) od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (pod warunkiem złożenia 

wniosku o łączne rozliczenie)   
f) za lata 2017-2018 (pod warunkiem złożenia wniosku o łączne rozliczenie).    

 
Aby dokonać umorzenia ww. świadectw efektywności energetycznej należy: 

a) posiadać na koncie rejestrowym na TGE S.A. świadectwa efektywności energetycznej 
(własne lub nabyte); 

b) dokonać „blokady” tych praw (na swoim koncie rejestrowym);  
c) posiadać dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze świadectw 

efektywności energetycznej (dokument ten wydaje TGE S.A. po dokonaniu blokady, 
o której mowa w pkt b), 

d) złożyć do URE wniosek o umorzenie praw majątkowych (wzór wniosku znajduje się na 
stronie URE: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-
ure/6735,Informacja-nr-572016.html) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej  
za wydanie przez Prezesa URE decyzji umarzającej prawa majątkowe wynikające  
ze świadectw efektywności energetycznej – w wysokości 10 zł (na rachunek bankowy 
organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę Prezesa URE tj. rachunek 
bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota - Miasta Stołecznego Warszawy. Numer rachunku: 
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 numer konta). 

 
Decyzja w przedmiocie umorzenia świadectw efektywności energetycznej celem realizacji 
obowiązku za czwarty kwartał 2016 r. musi zostać wydana najpóźniej w dniu 30 czerwca 
2019 r., bez względu na rodzaj świadectw jakie zostaną zgłoszone do umorzenia (z uwagi na 
upływ terminu do jego realizacji za ten okres).  Z kolei w przypadku realizacji ww. obowiązku za 
lata 2017-2018 świadectwami „przetargowymi” (PMEF) i obowiązku za 2018 r. świadectwami 
terminowymi PMEF-2018, termin 30 czerwca 2019 r. wynika  
z obowiązujących przepisów odnoszących się konkretnie do tych rodzajów świadectw.  
 
Należy podkreślić, iż wniosek o umorzenie świadectw efektywności energetycznej należy złożyć 
do URE odpowiednio wcześniej, w terminie umożliwiającym Prezesowi URE wydanie do dnia 
30 czerwca 2019 r. decyzji w przedmiocie umorzenia tych świadectw (nadanie wniosku 
w placówce pocztowej przed upływem tego terminu nie gwarantuje wydania przez 
Prezesa URE stosownej decyzji w wymaganym ustawowym terminie).   
 
Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów: 

(22) 487 5734 
(22) 487 5481 
(22) 487 5593  
(22) 487 5736 

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6735,Informacja-nr-572016.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6735,Informacja-nr-572016.html

