System gwarancji pochodzenia energii elektrycznej
ze Ÿróde³ odnawialnych

Na prze³omie ostatnich lat zauwa¿yæ mo¿na
coraz wiêkszy nacisk na wzrost produkcji
energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³
energii. Zarówno ustawodawca unijny, jak
i polski, wprowadzaj¹ nowe udogodnienia
i gwarancje dla przedsiêbiorstw inwestuj¹cych
w tê czêœæ rynku elektroenergetycznego.
Przyjêcie przez Uniê Europejsk¹ zobowi¹zañ
dotycz¹cych limitów energii wytworzonej
w odnawialnych Ÿród³ach energii (OZE)
sk³ania do analizy obowi¹zuj¹cych w tym
zakresie regulacji prawnych.
Podstawowe dokumenty strategiczne UE
w zakresie energetyki odnawialnej
• Traktat Karty Energetycznej (1994 r.,
Lizbona)
• Bia³a Ksiêga „Energia dla przysz³oœci:
odnawialne Ÿród³a energii” (1997 r.)
• Strategia Lizboñska (2000 r.)
• Zielona Ksiêga „W sprawie bezpieczeñstwa
dostaw energii” (2000 r.)
• Zielona Ksiêga „Ku europejskiej strategii
bezpieczeñstwa energetycznego” (2000 r.)
• Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Unii
Europejskiej „Zrównowa¿ona Europa dla
Lepszego Œwiata (Strategia z Goeteborga,
2001 r.)
• Dyrektywa 2001/77/WE w sprawie promocji
energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych
na wewnêtrznym rynku energii elektrycznej.
Dyrektywa 2001/77/WE („Dyrektywa”)
Podstaw¹ Dyrektywy jest Bia³a Ksiêga
„Energia dla przysz³oœci: odnawialne Ÿród³a
energii” – dokument zawieraj¹cy najwiêcej
propozycji dzia³añ w zakresie OZE.
Sama zaœ Dyrektywa jest pierwszym
dokumentem prawnym przyjêtym przez Radê
i Parlament Europejski, dotycz¹cym
bezpoœrednio rozwoju energetyki odnawialnej.
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Dyrektywa w sposób kompleksowy wskazuje
obszary dzia³añ i wskazówki ich realizacji:
• wdro¿enie przez pañstwa atrakcyjnych
i mo¿liwie najbardziej efektywnych
programów wspomagaj¹cych rozwój
OZE – mechanizmy wsparcia: zielone
certyfikaty, pomoc inwestycyjna, zwolnienia
lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, system
wsparcia cen bezpoœrednich
• likwidacja administracyjnych barier
rozwoju OZE – rewizja przepisów prawnych
w zakresie zezwoleñ na inwestycje w OZE,
u³atwianie i przyspieszanie procedur
administracyjnych, przedstawianie
sprawozdania w zakresie koordynacji prac
organów administracyjnych, wyznaczenie
organów dzia³aj¹cych w charakterze
mediatorów w sporach pomiêdzy inwestorami
na rynku OZE, a organami administracyjnymi
• zapewnienie instalacjom OZE dostêpu
do sieci elektroenergetycznej – obiektywne,
przejrzyste i niedyskryminuj¹ce rozliczanie
kosztów przy³¹czenia nowych producentów
energii z OZE do sieci, zapewnienie przesy³u
i dystrybucji energii pochodz¹cej z OZE
w krajowych systemach przesy³owych,
udzielanie pierwszeñstwa instalacjom
generuj¹cym energiê z OZE, mo¿liwoœæ
przeniesienia ca³oœci lub czêœci kosztów
dostosowania infrastruktury do nowych
instalacji produkuj¹cych energiê z OZE na
operatorów systemowych i spó³ki dystrybucyjne
• emisja gwarancji pochodzenia dla energii
generowanej przez OZE – obowi¹zek
wprowadzenia œwiadectw energii pochodz¹cej
z OZE celem potwierdzenia jej pochodzenia,
powo³anie podmiotu odpowiedzialnego za
nadzorowanie wystawiania œwiadectw
pochodzenia.
Dyrektywa okreœla równie¿ minimalny limit
produkcji energii elektrycznej z OZE dla Polski
na poziomie 7,5%.

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
z 14 sierpnia 2008 r.
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W dniu 25 lutego 2008 roku utraci³o moc
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki
z 19 grudnia 2005 roku. Minister Gospodarki
wyda³ 14 sierpnia 2008 roku rozporz¹dzenie
w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zków
uzyskania i przedstawienia do umorzenia
œwiadectw pochodzenia, uiszczenia op³aty
zastêpczej, zakupu energii elektrycznej
i ciep³a wytworzonych w OZE oraz obowi¹zku
potwierdzania danych dotycz¹cych iloœci
energii elektrycznej wytworzonej w OZE
(Dz.U.08.156.969).
Rozporz¹dzenie to, poza postanowieniami
Dyrektywy, wskazuje nowe limity energii
elektrycznej wyprodukowanej w OZE,
dla których niezbêdne jest uzyskanie
i przedstawienie do umorzenia œwiadectw
pochodzenia. Limity te przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
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Co po 2017 roku?
Dnia 4 stycznia 2005 roku Rada Ministrów
przyjê³a dokument pt. „Polityka Energetyczna
Polski do 2025 r.”. Zawiera on za³o¿enia
dalszego wzrostu udzia³u energii elektrycznej
generowanej z OZE w rynku energii
elektrycznej w Polsce (w tym realizacjê
wytycznych Unii Europejskiej na okres do roku
2010) oraz dalszy plan na lata 2010-2025.
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