
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

na 77. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 maja 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
System wsparcia odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –

Prawo energetyczne (DzU z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póŸn. zm.) W myœl ustawy producent energii elek-
trycznej wykorzystuj¹c w procesie przetwarzania energiê wiatru, promieniowania s³onecznego, geoter-
maln¹, fal, pr¹dów i p³ywów morskich, spadku rzek oraz energiê pozyskiwan¹ z biomasy, biogazu,
a tak¿e biogazu powsta³ego w procesach odprowadzania lub oczyszczania œcieków albo rozk³adu sk³a-
dowanych szcz¹tek roœlinnych i zwierzêcych uzyskuje zielony certyfikat o wartoœci oko³o 270 z³ – za ka¿-
d¹ wyprodukowan¹ megawatogodzinê, czyli wiêcej ni¿ dostaje za sam¹ energiê (oko³o 200 z³).

Sprzedawca z urzêdu jest obowi¹zany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych
Ÿród³ach energii przy³¹czonych do sieci znajduj¹cych siê w obszarze dzia³ania sprzedawcy z urzêdu. Obo-
wi¹zek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych Ÿróde³ energii uznaje siê za spe³niony, je¿eli sprzedaw-
ca z urzêdu zakupi³ ca³¹ oferowan¹ mu iloœæ energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach
energii przy³¹czonych do sieci elektroenergetycznej znajduj¹cej siê w obszarze dzia³ania tego sprzedawcy.

Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym Ÿródle energii jest œwiadectwo pochodze-
nia tej energii. Œwiadectwo pochodzenia wydaje prezes Urzêdu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiêbior-
stwa energetycznego zajmuj¹cego siê wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych Ÿród³ach energii.

Przedsiêbiorstwa energetyczne sprzedaj¹ce energiê elektryczn¹ odbiorcom koñcowym przy³¹czonym
do sieci s¹ obowi¹zane uzyskaæ i przedstawiæ do umorzenia prezesowi Urzêdu Regulacji Energetyki
œwiadectwo pochodzenia albo uiœciæ op³atê zastêpcz¹.

Wymagany udzia³ odnawialnych Ÿróde³ energii w wykonanej ca³kowitej rocznej sprzeda¿y energii
elektrycznej przez przedsiêbiorstwo odbiorcom koñcowym wynosi nie mniej ni¿:

Lata i udzia³ w procentach: 2008 – 7,0; 2009 – 8,7; 2010 – 10,4; 2011 – 10,4; 2012 – 10,4; 2013 –
10,9; 2014 – 11,4; 2015 – 11,9; 2016 – 12,4; 2017 – 12,9.

Oprócz certyfikatów zielonych wyró¿niamy nastêpuj¹ce rodzaje œwiadectw pochodzenia:
– certyfikaty ¿ó³te – œwiadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej ko-

generacji ze Ÿróde³ kogeneracyjnych opalanych paliwami gazowymi lub o ³¹cznej mocy zainstalowanej
elektrycznej Ÿród³a poni¿ej 1 MW;

– certyfikaty fioletowe – œwiadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokospra-
wnej kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy do³owych
robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach wêgla kamiennego
lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy;

– certyfikaty czerwone – œwiadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokospra-
wnej kogeneracji z pozosta³ych jednostek kogeneracji;

– certyfikaty br¹zowe – wprowadzone 1 stycznia 2011 r. œwiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego jest
potwierdzeniem wytwarzania biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniami.
1. Jakie s¹ plany Ministerstwa Gospodarki w zakresie systemu wsparcia poprzez zielone certyfikaty

dla nowo budowanych Ÿróde³ wytwarzania energii z OZE?
2. Czy poziom wsparcia dla OZE bêdzie uzale¿niony od rodzaju Ÿród³a wytwórczego przetwarzaj¹cego

na przyk³ad energiê wiatru, energiê pr¹dów i p³ywów morskich lub spadku rzek w energiê elektryczn¹,
wielkoœci mocy zainstalowanej lub czasu zwrotu z inwestycji itp.?

3. Obecnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zków w zakresie OZE (DzU 156, poz. 969
z póŸn. zm.) obejmuje perspektywê do koñca roku 2017. Jakie s¹ plany ministerstwa dotycz¹ce dalszej
perspektywy?

4. Czy wprowadzenie nowego systemu, a jednoczeœnie utrzymanie dotychczasowego systemu zielo-
nych certyfikatów dla istniej¹cych ju¿ instalacji nie spowoduje, ¿e popyt na certyfikaty (a tym samym
ich rynkowa wartoœæ) zacznie spadaæ i mimo, ¿e w sensie formalnym uprawnienia inwestorów pozosta-
n¹ zachowane, ich projekcje finansowe bêd¹ istotnie rozbie¿ne z rzeczywistoœci¹ rynkow¹?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




