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Zmiana wysokości obowiązku zawarta w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  
z dnia 18 października 2012 r.
Poniższy wykres wskazuje wysokość obowiązku jaki jest niezbędny do likwidacji 
nadpodaży Świadectw Pochodzenia w latach 2013-2020

Możliwe kierunki i sposoby likwidacji nadpodaży 
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Regulacje w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Jednym z dodatkowych rozwiązań wobec zmiany wysokości obowiązku jest 
wprowadzenie zmian do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, które 
pozwolą na zmniejszenie podaży Świadectw Pochodzenia oraz zagwarantowanie 
większej stabilności rynkowi.
W związku z tym proponuje się następujące rozwiązania:
• ograniczenie ilości świadectw pochodzenia wydawanych za energię elektryczną

wytworzoną w technologii spalania wielopaliwowego – dla nowych jednostek
• likwidacja wsparcia dla istniejących instalacji spalania wielopaliwowego po 2017 r. 

(do 2017 r. technologia spalania wielopaliwowego zachowa obecny poziom 
wsparcia przy uwzględnieniu dotychczasowej produkcji energii elektrycznej przez 
poszczególnych koncesjonariuszy),

• likwidacja wsparcia dla dużych zamortyzowanych elektrowni wodnych (pow. 0,3 
MW) z chwilą wejścia przepisów w życie,

• ograniczenie ilości świadectw pochodzenia wydawanych za energię elektryczną
wytworzoną w lądowej energetyce wiatrowej – dla nowych instalacji,
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Regulacje w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

• wprowadzenie braku możliwości wypełniania obowiązku poprzez uiszczanie opłaty 
zastępczej w sytuacji, gdy cena świadectw pochodzenia na TGE S.A. znajduje się
poniżej 75% wartości opłaty zastępczej, albo

• likwidacja opłaty zastępczej przy jednoczesnym wprowadzeniu wyższych kar za 
niewypełnienie obowiązku (np. dwukrotność średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym).

• wprowadzenie obligatoryjnej sprzedaży świadectw pochodzenia poprzez Towarową
Giełdę Energii dla nowych instalacji OZE (od 1 stycznia 2016 r. nie mniej niż 70% 
z uwzględnieniem stopniowego dochodzenia do ww. wartości), 

• wprowadzenie konieczności umorzenia Świadectw Pochodzenia w terminie 24 
miesięcy od ich wystawienia - w przypadku nowych instalacji oraz w terminie 24 
miesięcy od wejścia w życie przepisów – w przypadku już wydanych „zielonych 
certyfikatów”,

• wprowadzenie funduszu stabilizacyjnego, którego zadaniem będzie gromadzenie 
środków przeznaczonych na interwencyjny zakup świadectw pochodzenia lub 
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w sytuacji nadpodaży tych świadectw 
na rynku,
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