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Informacja  

w sprawie stosowania przepisów wprowadzających świadectwa pochodzenia skorygowane 

współczynnikiem 0,5 dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach spalania 

wielopaliwowego 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478) oraz powstałymi wątpliwościami interpretacyjnymi 
dotyczącymi początkowego terminu stosowania przepisów wprowadzających świadectwa 
pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5 dla energii elektrycznej wytworzonej w 
instalacjach spalania wielopaliwowego, o którym mowa w art. 194 tej ustawy, 
przedstawiam następujące stanowisko. 

Stosownie do art. 194 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(dalej: „ustawa o OZE”), do dnia 31 grudnia 2020 r. dla energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii wytworzonej w instalacji, o której mowa w art. 44 ust. 8 ustawy o OZE,  
z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej  
w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, przysługuje świadectwo pochodzenia 
skorygowane współczynnikiem 0,5. W świetle art. 223 ustawy o OZE, przepis ten razem  
z całym rozdziałem 11, obejmującym przepisy przejściowe, wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Jednocześnie ustawa o OZE, w art. 186 ust. 3 wprowadza przepis szczególny regulujący 
okres przejściowy, zgodnie z którym w sprawach związanych z wydaniem świadectw 
pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie rozdziału 
4 - tj. przed dniem 1 stycznia 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe oraz dodany  
art. 9e1 ustawy o OZE w brzmieniu nadanym przez art. 179 pkt 8 tej ustawy. Wskazanej 
normy prawnej nie należy traktować jako odnoszącej się wyłącznie do procedury 
administracyjnej w przedmiocie wydawania świadectw pochodzenia. 

Dokonując analizy powołanych regulacji prawnych w aspekcie początkowego terminu 
stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 194 ustawy o OZE, należy mieć na 
względzie aktualnie obowiązującą (z zastrzeżeniem art. 9e1 ustawy - Prawo energetyczne 
w brzmieniu nadanym przez art. 179 pkt 8 ustawy o OZE) procedurę uzyskiwania 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 
energii, która zgodnie z powołanym powyżej przepisem przejściowym będzie znajdowała 
zastosowanie do energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie rozdziału 
4, do dnia 31 grudnia 2015 r. włącznie. W konsekwencji, po dniu wejścia w życie 
przepisów ustawy o OZE, w roku 2015 w dalszym ciągu zastosowanie znajdzie procedura 
wydawania świadectw pochodzenia uregulowana obecnie kompleksowo w art. 9e ustawy - 
Prawo energetyczne. Dodatkowo, art. 186 ust. 3 ustawy o OZE wyraźnie stanowi, iż do 
postępowań o wydanie świadectw pochodzenia mają zastosowanie przepisy 
dotychczasowe, z zastrzeżeniem art. 9e1 ustawy - Prawo energetyczne i nie odsyła w tym 
zakresie do żadnej innej normy prawnej. Brzmienie tego przepisu expressis verbis 
wskazuje zatem, iż dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 1 stycznia 2016 r. 



 

2 

ustawodawca przewidział w tym względzie zachowanie dotychczasowych reguł systemu 
wsparcia. 

Ponadto przepis art. 194 ustawy o OZE wprowadzający współczynnik korygujący, 
odwołuje się bezpośrednio do elementu procedury wydawania świadectw pochodzenia 
uregulowanej w ustawie o OZE, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., tj. do  
art. 44 ust. 8 tej ustawy. Stosując zatem wykładnię literalną, w celu skonstruowania normy 
prawnej wynikającej z art. 194 ustawy o OZE, uznać należy, iż przepis ten dotyczy 
świadectw pochodzenia wydawanych dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 
spalania wielopaliwowego (wyjątek – dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego) 
w ilości nie większej niż średnia roczna ilość energii elektrycznej wytworzonej w tej 
instalacji w latach poprzednich, potwierdzona wydanymi świadectwami pochodzenia.  
W konsekwencji, w stanie prawnym zaistniałym po dniu wejścia w życie art. 194 ustawy  
o OZE, a przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, stwierdzić należy iż brak jest podstawy – 
tj. normy z art. 44 ust. 8 w oparciu, o którą Prezes URE byłby zobowiązany a zarazem 
uprawniony do ustalania górnego pułapu wolumenu energii elektrycznej, na jaką  
w świetle art. 194 dopuszczalne będzie wydanie świadectwa pochodzenia. 

Reasumując, Prezes URE zajmuje stanowisko, iż art. 194 ustawy o odnawialnych źródłach 
energii odnosi się wyłącznie do procedury wydawania świadectw pochodzenia zawartej  
w ustawie o OZE, która wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. co oznacza, iż 
brak jest podstaw prawnych do stosowania tego przepisu przed wskazaną datą.   


