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w sprawie 

terminu od którego należy obliczać podstawę wykonania obowiązku uzyskania  i 
przedstawienia  do  umorzenia  świadectw  pochodzenia  z  kogeneracji  
o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne lub uiszczenia 
opłaty zastępczej 
 

W  związku  z  licznymi  pytaniami  przedsiębiorstw  energetycznych  dotyczącymi 

wskazania  terminu,  od  którego  należy  obliczać  podstawę  wykonania  obowiązku,  

o  którym mowa w  art.  9a  ust.  8  ustawy  –  Prawo  energetyczne, w  zakresie  uzyskania  

i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa 

w  art.  9l  ust.  1  pkt  1a  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  tj.  wydanych  dla  jednostek 

kogeneracji  opalanych  metanem  uwalnianym  i  ujmowanym  przy  dołowych  robotach 

górniczych  w  czynnych,  likwidowanych  lub  zlikwidowanych  kopalniach  węgla 

kamiennego  lub  gazem  uzyskiwanym  z  przetwarzania  biomasy  w  rozumieniu  art.  2  

ust.  1  pkt  2  ustawy  o  biokomponentach  i  biopaliwach  ciekłych  (tzw.  świadectw 

„fioletowych”) lub uiszczenia opłaty zastępczej, informuję co następuje.  
 
W wyniku zmiany ustawy – Prawo energetyczne nowelizacją z dnia 8 stycznia 2010 r.  

o  zmianie  ustawy  –  Prawo  energetyczne  oraz  o  zmianie  niektórych  innych  ustaw  

(zwanej dalej  „Ustawą Nowelizującą”  ‐ Dz.U.  z 2010 r. Nr 21, poz. 104), wprowadzony 

został  z  dniem  11 marca  2010  r.  nowy  rodzaj  świadectw  pochodzenia  z  kogeneracji,  

o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo energetyczne, wydawanych dla 

jednostek  kogeneracji  opalanych  metanem  uwalnianym  i  ujmowanym  przy  dołowych 

robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla 

kamiennego  lub  gazem  uzyskiwanym  z  przetwarzania  biomasy  w  rozumieniu  

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

 

Zgodnie z art. 21 Ustawy Nowelizującej, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane 

m.in. na podstawie art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, zachowały swoją moc 
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do  czasu  wejścia  w  życie  nowych  przepisów  wykonawczych  wydanych  na  podstawie 

ww.  przepisu.  Nie  zawierały  one  jednak  regulacji  dotyczących  poziomu  wypełnienia 

obowiązku  z  art.  9a  ust.  8  ustawy  –  Prawo  energetyczne  odnośnie  uzyskania  

i przedstawienia do umorzenia świadectw, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy 

– Prawo energetyczne, tzw. świadectw „fioletowych”. 
 
Działając  na  podstawie  upoważnienia  ustawowego  Minister  Gospodarki  w  dniu  

26 lipca 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania danych podanych 

we  wniosku  o  wydanie  świadectwa  pochodzenia  z  kogeneracji  oraz  szczegółowego 

zakresu  obowiązku  uzyskania  i  przedstawienia  do  umorzenia  tych  świadectw, 

uiszczenia  opłaty  zastępczej  i  obowiązku  potwierdzania  danych  dotyczących  ilości 

energii  elektrycznej  wytworzonej  w  wysokosprawnej  kogeneracji  (zwane  dalej 

„Rozporządzeniem” ‐ Dz.U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1052). 
 
Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2  lit. a Rozporządzenia, zakres obowiązku uzyskania  

i  przedstawienia  do  umorzenia  świadectw  pochodzenia  z  kogeneracji,  wydanych  dla 

jednostki  kogeneracji,  o  której  mowa  w  art.  9l  ust.  1  pkt  1a  ustawy  –  Prawo 

energetyczne  lub  uiszczenia  opłaty  zastępczej,  został  określony  w  2011  r.  

na poziomie 0,4 %. 
 
 Ponadto  zgodnie  z  §  9  ust  2  Rozporządzenia,  zakres  obowiązku,  o  którym  mowa  

w § 9 ust. 1, określa minimalny udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej  

z  uzyskanych  i  umorzonych  świadectw  pochodzenia  z  kogeneracji  lub  z  uiszczonej 

opłaty zastępczej, odniesiony do: 

  1)   całkowitej  sprzedaży  energii  elektrycznej  odbiorcom  końcowym  przez 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej 

obrotem i sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym; 

  2)   dokonanego  zakupu  energii  elektrycznej  na  giełdzie  towarowej  w  transakcjach 

zawieranych  we  własnym  imieniu  przez  odbiorców  końcowych,  będących  członkami 

giełdy  towarowej  w  rozumieniu  art.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  26  października  2000  r.  

o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.),; 

  3)   dokonanego  zakupu  energii  elektrycznej  na  giełdzie  towarowej  w  transakcjach 

realizowanych  przez  towarowy  dom  maklerski  lub  dom  maklerski,  o  których  mowa  

w  art.  2  pkt  8  i  9  ustawy  z  dnia  26  października  2000  r.  o  giełdach  towarowych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.), na zlecenie odbiorców końcowych. 
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Jednocześnie w myśl § 11 Rozporządzenia, przy ustalaniu zakresu obowiązku, o którym 

mowa  w  §  9  ust.  1  pkt  2  lit.  a  (tj.  przedstawienia  do  umorzenia  Prezesowi  URE 

świadectw  pochodzenia  z  kogeneracji  lub  uiszczenia  opłaty  zastępczej  odnośnie 

jednostek  kogeneracji  opalanych  metanem  uwalnianym  i  ujmowanym  przy  dołowych 

robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla 

kamiennego  lub  gazem  uzyskiwanym  z  przetwarzania  biomasy  w  rozumieniu  

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych), nie uwzględnia się 

energii elektrycznej, o której mowa w § 9 ust. 2, która została zakupiona lub sprzedana 

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
 
Niniejsze  rozporządzenie  zostało  ogłoszone  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczypospolitej 

Polskiej w dniu 26 sierpnia 2011 r. i weszło w życie z dniem 10 września 2011 r. 
 
W  związku  z  powyższym  energia  elektryczna  sprzedana  przez  przedsiębiorstwa 

energetyczne  odbiorcom  końcowym  oraz  zakupiona  przez  odbiorców  końcowych 

będących  członkami  giełdy  towarowej  lub  domy  maklerskie/towarowe  domy 

maklerskie na  zlecenie odbiorców końcowych w  transakcjach zawieranych na giełdzie 

towarowej, która jest dostarczana odbiorcom końcowym od dnia 10 września 2011 r., 

stanowi podstawę do obliczenia poziomu wykonania obowiązku z art. 9a ust. 8 ustawy – 

Prawo energetyczne w zakresie tzw. świadectw „fioletowych”. 
 
Informuję  ponadto,  że  w  związku  z  brakiem  uregulowania  tej  kwestii  i  tym  samym 

możliwym brakiem odczytu stanu liczników w dniu 10 września 2011 r., uwzględniana 

będzie  ilość  energii  elektrycznej  sprzedana  do  odbiorców  końcowych  w  okresie 

obowiązywania Rozporządzenia w 2011 roku, ustalona na podstawie metod pośrednich 

(odnośnie  ilości  energii  elektrycznej  sprzedanej  odbiorcom  końcowym  od  dnia 

10 września 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.). 

 

 
                                                                                                                     Prezes 
  Urzędu Regulacji Energetyki 
   

   

 /-/ Marek Woszczyk 
 


