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Charakterystyka polskiego systemu certyfikacji
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STRESZCZENIE. Celem pracy jest przedstawienie i analiza polskiego systemu certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej jako sposobu na poprawê polityki ekologicznej i efektywnoœci
energetycznej. Zasadnicza czêœæ artyku³u poœwiêcona jest przedstawieniu charakterystyki
i oceny wsparcia odnawialnych Ÿróde³ energii opartego na systemie certyfikatów pochodzenia
energii oraz ich uwarunkowaniom formalno-prawnym.
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Wprowadzenie
Tematyka zmian zasad dzia³ania i funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
w Polsce jest zagadnieniem podejmowanym przez autora od kilku lat [6, 8]. Obserwacja
sytuacji energetycznej pokazuje gwa³towny wzrost zapotrzebowania na energiê oraz sta³e
zmniejszanie siê surowców energetycznych. Niepokoj¹ce s¹ ci¹g³e podwy¿ki cen paliw na
œwiecie oraz zmiany zachodz¹ce w atmosferze spowodowane emisj¹ zanieczyszczeñ wynikaj¹c¹ ze spalania paliw kopalnych. Istotn¹ kwesti¹ jest wiêc zastosowanie alternatywnych,
efektywniejszych Ÿróde³ energii, maj¹cych ogromne znaczenie dla zrównowa¿onego roz-
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woju ze wzglêdu na wymierne efekty ekologiczne oraz wspieranie metod pozyskiwania
energii elektrycznej charakteryzuj¹cych siê wysok¹ efektywnoœci¹ energetyczn¹. Akceptuj¹c traktat akcesyjny Unii Europejskiej, Polska przyjê³a wiele zobowi¹zañ dotycz¹cych
kierunków rozwoju gospodarczego w bran¿y energetycznej, jak równie¿ wywieranego
wp³ywu gospodarki na œrodowisko przyrodnicze. Misj¹ Wspólnoty Europejskiej jest tworzenie polityki energetycznej opartej w znacznym stopniu na zasobach naturalnych oraz
alternatywnych Ÿród³ach energii. Wyznaczone przez ni¹ cele – zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia
zgodnie z zapisami Dyrektywy 2009/28/WE [4] udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych
w strukturze produkcji energii elektrycznej na poziomie co najmniej 20% w 2020r. –
stanowi¹ próbê realizacji wyznaczonej strategii m.in. poprzez wdra¿anie postanowieñ ustaw
Prawo energetyczne, Prawo ochrony œrodowiska [15, 16] i innych ustaw wspomagaj¹cych
oraz szeregu rozporz¹dzeñ uszczegó³owiaj¹cych warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [10–13]. Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e dzia³ania dostosowawcze do nowych wymogów przebiegaj¹ bardzo wolno i z du¿ymi problemami. Przedsiêbiorstwa energetyczne przyzwyczai³y siê do stosowania konwencjonalnych paliw kopalnych i powoli dokonuj¹ zmian adaptacyjnych. Problemem jest równie¿ fakt, ¿e ryzyko
podejmowanych dzia³añ w warunkach niepewnoœci jest stosunkowo du¿e, a okres oczekiwania na pozytywne rezultaty wzglêdnie d³ugi. Z uwagi na realizowan¹ politykê ekologiczn¹ Unii Europejskiej i wynikaj¹ce z niej konsekwencje dla krajów cz³onkowskich
(w tym Polski), szczególnie wa¿ne s¹ odpowiednio zaprojektowane mechanizmy wspieraj¹ce rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii oraz Ÿróde³ produkuj¹cych energiê elektryczn¹
w kogeneracji. W Polsce systemy wsparcia wytwarzania energii ekologicznej oparte s¹ na
mechanizmie uzyskiwania, obrotu i umarzania œwiadectw pochodzenia, zwanych równie¿
œwiadectwami lub gwarancjami pochodzenia – dla OZE (tzw. zielone certyfikaty) oraz dla
Ÿróde³ kogeneracyjnych (tzw. czerwone i ¿ó³te certyfikaty), których podstawy prawne
zawarte zosta³y przede wszystkim w ustawie Prawo energetyczne [15] oraz odpowiednich
rozporz¹dzeniach [10–13].
Oprócz wymienionych wystêpuj¹ równie¿ certyfikaty, które dotychczas jeszcze nie
obowi¹zywa³y w polskim systemie elektroenergetycznym:
G fioletowe – œwiadectwa pochodzenia ze Ÿróde³ wykorzystuj¹cych gaz z odmetanowania
kopalñ lub biogaz,
G pomarañczowe – ze Ÿróde³ zaopatrzonych w instalacje wychwytywania i zat³aczania
dwutlenku wêgla (CCS – Carbon Capture and Storage),
G b³êkitne – z nowych, wysokosprawnych Ÿróde³,
G bia³e, których celem jest promocja poprawy efektywnoœci energetycznej i obni¿anie
zu¿ycia energii koñcowej.
Wdra¿aj¹c je nale¿y skorzystaæ z doœwiadczeñ krajów stowarzyszonych, w których
takie systemy funkcjonuj¹: m.in. w Belgii, W³oszech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, £otwie,
Holandii, Austrii, Niemczech czy Dani.
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1. Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej
pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych oraz kogeneracyjnych
W Polsce podstawowym dokumentem prawnym – reguluj¹cym zagadnienia energetyki
krajowej, zasady oraz warunki u¿ytkowania paliw i energii, dzia³ania przedsiêbiorstw
energetycznych, a tak¿e dzia³alnoœci przedsiêbiorstw i organów zajmuj¹cych siê gospodark¹ paliwami i energi¹ – jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne”
[15]. Przepisy zawarte w ustawie d¹¿¹ do tworzenia zrównowa¿onego rozwoju kraju,
bezpieczeñstwa energetycznego, konkurencyjnoœci na rynku energetycznym, racjonalnego i oszczêdnego u¿ytkowania paliw i energii oraz wielu innych dzia³añ wp³ywaj¹cych
na poprawê sytuacji energetycznej Polski. W dniu 26.05.2000r. znowelizowano pierwszy
raz ustawê, w której na³o¿ono obowi¹zek zakupu energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Nastêpnie – aby uaktualniæ zmiany stale zachodz¹ce na rynku energetycznym – ustawê
znowelizowano ponownie w dniu 20.01.2005 r. Zmiany to przede wszystkim wprowadzenie œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej, a tak¿e wynikaj¹ce z nich prawa
maj¹tkowe do obrotu energi¹ na gie³dzie. Mia³o to zapewniæ jak najmniejsze koszty
wykorzystania mechanizmów rynkowych, rozwój inwestycji zwi¹zanych z odnawialnymi
Ÿród³ami energii, a tak¿e wp³yw na regulacjê i funkcjonowanie systemu wsparcia rozwoju
energetyki odnawialnej. Priorytetem polityki energetycznej pañstwa jest zapewnienie
bezpieczeñstwa energety- cznego kraju, wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki i jej efektywnoœci energetycznej, a tak¿e ochrony œrodowiska [9]. Implementacja postanowieñ
Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [1] z 27 wrzeœnia 2001 r.
w sprawie promocji energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych na wewnêtrznym rynku
energii elektrycznej, uregulowania kwestii zwi¹zanych ze zdefiniowaniem Ÿróde³ odnawialnych, okreœleniem globalnego dla ca³ej Unii celu indykatywnego oraz krajowych
celów iloœciowych, schematów wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, gwarancji
pochodzenia energii odnawialnej, procedur administracyjnych dotycz¹cych wydawania
pozwoleñ w odniesieniu do elektrowni wytwarzaj¹cych energiê w Ÿród³ach odnawialnych,
a tak¿e zagadnieñ zwi¹zanych z dostêpem do systemu przesy³owego przynosi korzyœci
w postaci sta³ego zwiêkszania siê udzia³u OZE w bilansie energetycznym kraju, a obowi¹zuj¹ce prawo kompleksowo wspiera inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii (OZE).
Wyró¿nia siê kilka mechanizmów wspierania odnawialnych Ÿróde³ energii – w zale¿noœci
od sposobu regulacji:
G system taryf gwarantowanych (feed-in tariff) – stosowany w wiêkszoœci pañstw UE,
polegaj¹cy na okreœleniu na szczeblu regulacyjnym sta³ej ceny energii elektrycznej ze
Ÿróde³ OZE w zale¿noœci od szeregu szczegó³owych parametrów m.in. technologii,
lokalizacji, daty oddania do eksploatacji, obowi¹zuj¹cej przez kilkanaœcie lat;
G system kolorowych certyfikatów – zastosowany m.in. w Polsce, polegaj¹cy na tym, ¿e
wytwórcom produkuj¹cym odnawialn¹ energiê nadawany jest zbywalny certyfikat za
ka¿d¹ jednostkê wytworzonej energii. Uzyskuj¹ oni przychody zarówno z fizycznej
sprzeda¿y energii, jak i z handlu certyfikatami. Ceny energii i certyfikatów ustalane s¹ na
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rynku energii elektrycznej. Rz¹d okreœla cele iloœciowe udzia³u odnawialnych Ÿróde³
energii, a obowi¹zek wype³nienia tych celów nastêpuje poprzez zakup odpowiedniej
iloœci certyfikatów przez odpowiednich uczestników rynku (zak³ady energetyczne sprzedaj¹ce energiê odbiorcom koñcowym). W przypadku braku wykonania obowi¹zku
stosuje siê op³aty zastêpcze, stanowi¹ce na ogó³ dochody bud¿etowe;
G inne mechanizmy – rozwi¹zania podatkowe (np. zwolnienie z akcyzy), przetargowe, czy
pomoc inwestycyjna.
G³ównym mechanizmem wsparcia „systemu kolorowych certyfikatów” s¹ tzw. „zielone
certyfikaty”, tj. na³o¿enie na przedsiêbiorstwa energetyczne obowi¹zku uzyskania œwiadectw pochodzenia, a w³aœciwie praw z nich wynikaj¹cych, lub uiszczenia op³aty zastêpczej
jako alternatywny sposób wype³nienia obowi¹zku. Po uzyskaniu œwiadectw maj¹ one
obowi¹zek przedstawiæ je do umorzenia Prezesowi URE do 31 marca roku nastêpnego.
Podstawowe cechy tego systemu [wg 15]:
G œwiadectwo pochodzenia to dokument papierowy – dla producenta (nie wymagaj¹cy
zg³aszania na Towarow¹ Gie³dê Energii), a informacja elektroniczna przekazywana
jest do TGE;
G œwiadectwo pochodzenia wystawiane jest na podstawie wniosku producenta przez
Prezesa URE (w ci¹gu 14 dni roboczych od z³o¿enia), przy czym wniosek sk³ada siê za
poœrednictwem operatora sieci, na którego obszarze znajduje siê instalacja OZE;
G mo¿liwoœci handlu – wy³¹cznie na TGE za poœrednictwem cz³onka Gie³dy (najczêœciej
biura maklerskiego) w formie praw maj¹tkowych wynikaj¹cych ze œwiadectwa pochodzenia (obrót pozasesyjny wymaga równie¿ zg³oszenia na Gie³dzie);
G URE przekazuje TGE informacje o posiadaczach œwiadectwa pochodzenia na podstawie prowadzonej w URE ich ewidencji, a TGE prowadzi rejestr œwiadectw i praw
maj¹tkowych.
Zgodnie z zapisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki [13] obowi¹zek uzyskania
i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia œwiadectw pochodzenia albo uiszczenia
op³aty zastêpczej uznaje siê za spe³niony, je¿eli za dany rok udzia³ iloœciowy sumy energii
elektrycznej wynikaj¹cej ze œwiadectw pochodzenia, lub z uiszczonej op³aty zastêpczej,
w wykonanej ca³kowitej rocznej sprzeda¿y energii elektrycznej przez to przedsiêbiorstwo
odbiorcom koñcowym, wynosi nie mniej ni¿: 7,0% – w 2008 r.; 8,7% – w 2009 r.;
10,4% – w 2010–2012 r.; 10,9% – w 2013 r.; 11,4% – w 2014 r.; 11,9% – w 2015 r.;
12,4% – w 2016 r.; 12,9% – w 2017 r. W przypadku nie wype³nienia ww. obowi¹zku
przedsiêbiorstwa energetyczne powinny uiœciæ op³atê zastêpcz¹ na konto Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Schemat obrazuj¹cy system wydawania i obiegu œwiadectw pochodzenia oraz procesu umorzenia przedstawiono na rysunku 1.
Obok wy¿ej wymienionych œwiadectw pochodzenia w postaci tzw. „zielonych certyfikatów” dla OZE, od 2007 r. funkcjonuje równie¿ system tzw. „¿ó³tych” certyfikatów dla
energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub
o ³¹cznej mocy zainstalowanej elektrycznej Ÿród³a poni¿ej 1 MW, a tak¿e „czerwonych”
certyfikatów dla kogeneracji innej ni¿ opalana paliwami gazowymi. Nowelizacja ustawy
„Prawo energetyczne” z dnia 12.01.2007 r. okreœla w³aœnie problemy wsparcia dla energetyki skojarzonej, rozwoju kogeneracji, ujednolicenie pojêæ z ni¹ zwi¹zanych oraz ustalenie
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Rys. 1. Obieg œwiadectw pochodzenia energii (opracowanie w³asne)
Fig. 1. Framework of certificates' circulation

iloœci energii uzyskanej z kogeneracji zgodnie z Dyrektyw¹ 2004/8/WE z dnia 11 lutego
2004 r. [2].
Podstawowym mechanizmem wsparcia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest system wydawania i umarzania œwiadectw pochodzenia energii z kogeneracji, który zosta³ wprowadzony przy za³o¿eniu, ¿e jego podstaw¹ jest obowi¹zek
uzyskania i przedstawienia do umorzenia œwiadectw pochodzenia z kogeneracji lub wniesienie op³aty zastêpczej. System wsparcia kogeneracji jest wiêc bardzo podobny do funkcjonuj¹cego dla OZE z tym wyj¹tkiem, ¿e nie ma obowi¹zku zakupu energii wyprodukowanej
w kogeneracji przez sprzedawcê z urzêdu [7].
Œwiadectwo pochodzenia energii z kogeneracji okreœla:
G doln¹ wartoœæ kaloryczn¹ Ÿród³a paliwa, z którego zosta³a wyprodukowana energia
elektryczna, sposób wykorzystania ciep³a wytworzonego w skojarzeniu z energi¹ elektryczn¹, a tak¿e datê i miejsce produkcji;
G iloœæ energii elektrycznej pochodz¹cej z kogeneracji o wysokiej wydajnoœci, zgodnie ze
sposobem jej wyliczania zawartym w dyrektywie;
G oszczêdnoœci w energii pierwotnej obliczone zgodnie z za³¹cznikiem III do dyrektywy
oparte na ustalonych przez Komisje zharmonizowanych wartoœciach referencyjnych
wydajnoœci [2].
Obowi¹zek umorzenia œwiadectw pochodzenia (zwanych potocznie certyfikatami: zielonymi dla energii odnawialnej, czerwonymi dla energii pochodz¹cej z kogeneracji oraz ¿ó³tymi dla energii pochodz¹cej z gazowych Ÿróde³ kogeneracyjnych) obci¹¿a przedsiêbiorstwa
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zajmuj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedaj¹ce energiê
elektryczn¹ do odbiorców koñcowych. Dla odnawialnych Ÿróde³ energii elektrycznej gwarantowana jest tak¿e (niezale¿nie od systemu œwiadectw pochodzenia) cena sprzeda¿y tej
energii do sieci spó³ek dystrybucyjnych, równa œredniej cenie sprzeda¿y energii elektrycznej
na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. Górn¹ granicê wartoœci
œwiadectw pochodzenia wyznacza wysokoœæ op³aty zastêpczej, jak¹ zobowi¹zane s¹ uiœciæ
przedsiêbiorstwa energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej
obrotem i sprzedaj¹ce tê energiê odbiorcom koñcowym, jako alternatywê do przed³o¿enia
œwiadectw pochodzenia do umorzenia. W przypadku energii ze Ÿróde³ odnawialnych,
jednostkowa op³ata zastêpcza okreœlona jest w ustawie Prawo energetyczne (jej wartoœæ
w pierwszym roku obowi¹zywania to 240 z³/MWh; op³ata ta jest corocznie waloryzowana).
W przypadku œwiadectw pochodzenia energii ze Ÿróde³ kogeneracyjnych, przewidziano
przedzia³ wartoœci odniesiony do œredniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (dla jednostek zasilanych gazem lub o mocy do 1 MW przedzia³ ten ustalono od
15 do 110% œredniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, dla pozosta³ych
jednostek wysokosprawnej kogeneracji 15 do 40%), natomiast ostateczn¹ decyzjê o wysokoœci jednostkowej op³aty zastêpczej w danym roku podejmuje Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki.
Pomimo, i¿ system gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE i kogeneracji
jest ju¿ dosyæ silnie ugruntowany, to rozwi¹zania systemowe ci¹gle wymagaj¹ dalszego
doprecyzowania i rozszerzania, w szczególnoœci z uwagi na niejednolitoœæ procedur w Unii
Europejskiej. Dopiero pe³na synchronizacja programów wsparcia oraz to¿samoœæ rozwi¹zañ
prawnych na terenie wszystkich pañstw wspólnoty bêdzie sprzyjaæ tworzeniu polityki
energetycznej opartej w znacznym stopniu na zasobach naturalnych oraz alternatywnych
Ÿród³ach energii. Jest to wa¿ne równie¿ z punktu widzenia podejmowanych dzia³añ dostosowawczych prawodawstwa krajowego do dyrektyw unijnych poprzez wdra¿anie kolejnych
œwiadectw pochodzenia.

2. Projektowane mechanizmy wsparcia sytemu
elektroenergetycznego w postaci œwiadectw pochodzenia
W dniu 11 marca 2010 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, której
celem jest wdro¿enie dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 stycznia 2006 r. dotycz¹cej dzia³añ na rzecz zagwarantowania bezpieczeñstwa dostaw
energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. Nowelizacja obejmuje miêdzy innymi
nowe regulacje w zakresie œwiadectw pochodzenia energii (zarówno dla œwiadectw pochodzenia energii ze Ÿróde³ odnawialnych, jak i wysokosprawnej kogeneracji) oraz zmiany
w zakresie sposobu przy³¹czania Ÿróde³ do sieci elektroenergetycznej (zaliczka na poczet
op³aty przy³¹czeniowej przy ubieganiu siê o warunki przy³¹czenia do sieci).
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Nowelizacja ta nie dotyczy uwzglêdnienia dyrektywy 2009/28/WE [4] w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. W przypadku energii pochodz¹cej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzono dodatkowe œwiadectwa pochodzenia (obok ju¿
funkcjonuj¹cych œwiadectw dla energii z kogeneracji gazowej oraz Ÿróde³ o mocy elektrycznej do 1 MW i œwiadectw dla pozosta³ych Ÿróde³ wysokosprawnej kogeneracji)
tzw. fioletowe dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej metanem
uwalnianym i ujmowanym przy do³owych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych
lub zlikwidowanych kopalniach wêgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy i okreœlono wysokoœæ op³aty zastêpczej dla tych œwiadectw na poziomie od
30 do 120% œredniej ceny sprzeda¿y energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.
Œwiadectwa te bêd¹ funkcjonowaæ na zasadach podobnych jak dotychczasowe œwiadectwa
dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji.
W ramach modyfikacji systemu œwiadectw pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych Ÿród³ach energii (tzw. zielonych certyfikatów) wprowadzono œwiadectwa dla
biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej. Œwiadectwa te traktowane s¹ równorzêdnie z dotychczas obowi¹zuj¹cymi œwiadectwami dla energii elektrycznej
wytarzanej w odnawialnych Ÿród³ach energii. Minister w³aœciwy do spraw gospodarki
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³y w zakresie: parametrów jakoœciowych biogazu
rolniczego, wymagañ dotycz¹cych pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania iloœci wytwarzanego biogazu rolniczego, sposobu przeliczania iloœci wytworzonego biogazu rolniczego
na ekwiwalentn¹ iloœæ energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach energii
na potrzeby wype³nienia obowi¹zku, warunków przy³¹czenia do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego.
Równoczeœnie trwaj¹ prace dotycz¹ce wprowadzenia mechanizmów prawnych dla wspierania dzia³añ prooszczêdnoœciowych energii zwi¹zane z dostosowaniem prawodawstwa krajowego do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/32/WE z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiaj¹cej ogólne zasady ustalania wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla produktów wykorzystuj¹cych energiê (zmieniaj¹ca dyrektywy Rady 92/42/EWG, 96/57/WE i 2000/55/WE)
oraz 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnoœci koñcowego wykorzystania energii i us³ug energetycznych (uchylaj¹ca dyrektywê Rady 93/76/EWG) [14].
Zgodnie z za³o¿eniami projektowanej ustawy o efektywnoœci energetycznej opracowanymi w Ministerstwie Gospodarki jej cele obejmuj¹:
G stworzenie ram prawnych systemu dzia³añ na rzecz poprawy efektywnoœci energetycznej
gospodarki, w tym systemu wsparcia; najwa¿niejsze obszary dzia³añ to: zmniejszenie zu¿ycia energii, podwy¿szenie sprawnoœci wytwarzania energii, ograniczenie strat
energii w przesyle i dystrybucji,
G wdro¿enie postanowieñ dyrektywy 2006/32/WE, zw³aszcza osi¹gniêcie oszczêdnoœci
zu¿ycia energii na poziomie co najmniej 9% do koñca 2016 r. [3],
G realizacja za³o¿onego na szczycie Unii Europejskiej w marcu 2007 r. celu 20% obni¿enia
zu¿ycia energii w Unii Europejskiej do 2020 roku.
Istotnym elementem tej ustawy bêdzie wprowadzenie mechanizmu „bia³ych certyfikatów”, który polega na pozyskiwaniu, umarzaniu i obrocie œwiadectwami potwierdzaj¹cymi przeprowadzenie dzia³añ energooszczêdnych.
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Proponowany model „bia³ych certyfikatów” opiera siê na trzech filarach:
G deklaracjach inwestycyjnych w sferze wytwarzania, przesy³u (dystrybucji) i zu¿ycia
koñcowego energii, które bêd¹ podstaw¹ do ubiegania siê podmiotów o wydanie certyfikatów na podstawie audytów oceniaj¹cych ich efektywnoœæ,
G przetargach na prawo do emisji certyfikatów nominowanych w toe – zdobêd¹ je tylko ci
oferenci, którzy zaproponuj¹ najlepsz¹ relacjê wartoœci certyfikatów do przewidywanych oszczêdnoœci,
G operacjach Towarowej Gie³dy Energii, która poprowadzi rejestr certyfikatów, przetarg
emisyjny i obrót certyfikatami.
Proponowany system certyfikatów funkcjonowa³by podobnie, jak system œwiadectw
pochodzenia dla energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Mianowicie podmioty, które przeprowadzi³yby dzia³ania prooszczêdnioœciowe uzyska³yby prawo do certyfikatów. Certyfikaty
przyznawane by³yby za: oszczêdnoœæ w zu¿yciu energii przez odbiorców koñcowych,
zwiêkszenie sprawnoœci wytwarzania energii, ograniczenie strat przesy³u i dystrybucji.
Obowi¹zek umorzenia certyfikatów na³o¿ony by³by na firmy sprzedaj¹ce energiê do odbiorców koñcowych. Zasadnicz¹ ró¿nic¹ jest fakt, ¿e prawo do zielonych certyfikatów
nabywa siê w wyniku ju¿ przeprowadzonej inwestycji w OZE i sprzeda¿y energii, bia³e
certyfikaty natomiast otrzyma siê na podstawie estymacji korzyœci z oszczêdnoœci oraz
wygranego przetargu. Pojawia siê tu niebezpieczeñstwo niezrealizowania zapowiedzi inwestycyjnych lub nieosi¹gniêcia zak³adanych celów w zakresie oszczêdnoœci. Najwa¿niejsza bêdzie jednak odpowiedŸ na pytanie o bilans osi¹gniêæ planowanego systemu,
tj. relacjê korzyœci uzyskiwanych w wyniku dzia³añ oszczêdnoœciowych do kosztów.

Podsumowanie
Oceniaj¹c system certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej stwierdziæ nale¿y, i¿
ustawodawca unijny nie wymaga jednolitego systemu wspólnotowego okreœlaj¹cego sposób
certyfikacji, kontroli i weryfikacji œwiadectw pochodzenia, ale zobowi¹za³ do ukszta³towania takiego systemu przez ka¿de pañstwo we w³asnym zakresie.
Polski system œwiadectw pochodzenia energii elektrycznej powinien uwzglêdniaæ
krajowe uwarunkowania spo³eczno-ekonomiczne, technologiczne, prawne, czy instytucjonalne. Obecne rozwi¹zania polskie wydaj¹ siê w znacznej mierze odpowiadaæ tym
kryteriom i jak wynika z przedstawionej charakterystyki certyfikatów i mechanizmów
ich funkcjonowania, s¹ one korzystne dla elektroenergetyki i uzasadniaj¹ ich wprowadzenie. Potrzebne s¹ jednak dzia³ania monitoruj¹ce i poprawiaj¹ce dzia³anie systemu,
by by³ on jak najbardziej efektywny i mo¿liwie niedrogi spo³ecznie. Dlatego te¿ rz¹dowy
dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. [9] przewiduje m. in. sta³¹ kontrolê
stosowanych mechanizmów wsparcia i ich doskonalenie. W obecnej sytuacji polskiej
elektroenergetyki nale¿y zastanowiæ siê nad kierunkami rozwoju systemu, tj. uwzglêdnienie kilku poprawek:
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G uwzglêdnienie technologii wytwarzania polegaj¹ce na zró¿nicowaniu iloœci œwiadectw
pochodzenia na poszczególne rodzaje OZE;
G wy³¹czenie niektórych rodzajów OZE (np. spalarni odpadów czy pe³nowartoœciowego
surowca drzewnego) czy wyeksploatowanych jednostek z systemu wsparcia;
G wprowadzenie mo¿liwoœci zamiany w przysz³oœci polskich gwarancji pochodzenia
na handel emisjami poniewa¿ mo¿e siê okazaæ, ¿e wyst¹pi mo¿liwoœæ sprzeda¿y œwiadectw pochodzenia równie¿ poza granice Polski;
G monitorowanie kosztów funkcjonowania systemu (problem – monopol TGE);
G wprowadzenie elektronicznego rejestru œwiadectw pochodzenia z obs³ug¹ on-line, bez
¿mudnej formy papierowej;
G ograniczenie czasowe wa¿noœci œwiadectw pochodzenia, by zmniejszyæ mo¿liwoœæ spekulacji nimi w oczekiwaniu na wzrost ceny;
G uszczelnienie systemu poprzez wprowadzenie jasnych zasad pomiaru i monitoringu
energii z OZE oraz kontroli i audytu tych danych przez URE celem zminimalizowania
b³êdów i omy³ek oraz prób nadu¿yæ producentów;
G okreœlenie jasnych regu³ obliczania obowi¹zku udzia³u energii OZE (kwestia wliczania
strat w przesyle i dystrybucji oraz energii zu¿ytej na potrzeby w³asne);
G upublicznienie zagregowanych i indywidualnych informacji (równie¿ w Internecie)
na temat iloœci wystawianych certyfikatów oraz wype³niania obowi¹zków z tytu³u
przedstawienia do umorzenia œwiadectwa pochodzenia;
G publikowanie przez TGE w internecie statystyk w celu zwiêkszenia przejrzystoœci
i uzyskania informacji na temat aktualnych i przesz³ych notowañ;
G ujednolicenie systemów wsparcia w poszczególnych krajach cz³onkowskich w wyniku
spe³nienia postanowieñ dyrektywy 2009/72/WE [5].
Zaprezentowane w artykule dane œwiadcz¹ o tym, i¿ wdra¿ane w Polsce mechanizmy
oparte na œwiadectwach pochodzenia s¹ korzystne dla inwestuj¹cych OZE, jak te¿ s¹ zgodne
z wymaganiami Unii Europejskiej oraz tendencjami œwiatowymi. Przedstawione propozycje
zmian nie dyskwalifikuj¹ obecnego systemu wsparcia w Polsce, a ich wprowadzenie przyczyni³oby siê do wzrostu efektywnoœci i przejrzystoœci dzia³ania.
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Characteristics of the Polish electricity certification system
Abstract
The paper deals with characteristics and evaluation of electricity certification system as a method
of improving environmental policy and energy efficiency. First part of paper describes two main
support mechanisms: green and red certificate systems. In the second part – planned certificates are
presented and evaluated.
The work describes the concept, the main elements and the issues related to the establishment
of a new system of certificates.
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