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Pomoc inwestycyjna na 
propagowanie energii ze źródeł 

odnawialnych oraz pomoc de 
minimis



Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w
Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez
Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub
grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji
niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem
wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę
handlową między Państwami Członkowskimi.

Art. 107 ust. 1 TFUE



Art. 1 Załącznika 1 do Rozporządzenia nr 651/2014
(GBER)

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący
działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.

Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na
własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się
rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub
stowarzyszenia prowadzące regularną działalność
gospodarczą.

≠ działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów krajowych

Beneficjent pomocy publicznej



Instalacje off-grid

Działalność pomocnicza:
o Działalność podstawowa nie ma charakteru gospodarczego

o Wytwarzanie energii na potrzeby własne

o Odpowiednie zwymiarowanie instalacji

Wykluczenie występowania pomocy 

publicznej



Występowanie pomocy publicznej

Typ instalacji Przeznaczenie 
energii

Pomoc publiczna

Off-grid Potrzeby własne Nie

Off-grid Działalność 
gospodarcza

Tak

On-grid Potrzeby własne Nie*

On-grid Działalność 
gospodarcza

Tak



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz
na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020

Podstawa prawna udzielania pomocy 

inwestycyjnej na OZE w ramach RPO WP



Pomoc jest uznawana za zgodną ze wspólnym rynkiem
i nie wymaga notyfikacji Komisji jeżeli spełnia
wszystkie warunki określone w GBER

Progi zgłoszeniowe
Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska: 15 mln EUR na przedsiębiorstwo i

na jeden projekt inwestycyjny

o przekroczenie progu powoduje konieczność indywidualnej notyfikacji

Rozporządzenie nr 651/2014 (GBER)



Jeżeli jedna inwestycja odpowiada celom i warunkom określonym w różnych
przeznaczeniach GBER:

 Pomoc może zostać udzielona na podstawie dwóch lub więcej przepisów
GBER jednocześnie, o ile możliwe jest wyodrębnienie poszczególnych części
projektu

o Należy pamiętać o zasadach kumulacji pomocy z art. 8 GBER

o Przykład: termoizolacja budynku + instalacja paneli fotowoltaicznych (art. 38 i
41 GBER)

 Gdy wyodrębnienie nie jest możliwe, wybieramy jedno dominujące
przeznaczenie

o Przykład: wysokosprawna kogeneracja wykorzystująca wyłącznie OZE (art. 40
lub 41 GBER)

Właściwe przeznaczenie paomocy



Art. 6 ust. 2 GBER

Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli
beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego
pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed
rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem
działalności.

Efekt zachęty



Art. 2 pkt 23 GBER

„rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze
prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia
urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że
inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego,
co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac
przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i
przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się
za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć
„rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów
bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.

Efekt zachęty



Art. 41 Prawa budowlanego

1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac
przygotowawczych na terenie budowy.

2. Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową 
tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na 

potrzeby budowy. 

Efekt zachęty



Efekt zachęty

Działanie Efekt zachęty

Wydanie warunków przyłączenia Tak

Zawarcie umowy przyłączeniowej Tak*

Wykonanie przyłącza Indywidualna ocena

Zakup nieruchomości wraz z 
wykonanym przyłączem

Tak (o ile koszty te nie zostaną 
uznane za kwalifikowalne)

Wykonanie linii kablowej Indywidualna ocena



Art. 41 ust. 6 GBER

Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do
propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je w następujący
sposób:

a)w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych
można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na
przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie,
taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;

b)w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska
inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku
pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią
ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne;

c)w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej
dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty
kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego
poziomu ochrony środowiska.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu
ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne.

Koszty kwalifikowalne



Art. 41 ust. 7 GBER

Intensywność pomocy nie przekracza:

a) 45 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza
się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. a lub b;

b) 30 % kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza
się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c.

Intensywność pomocy



Art. 41 ust. 8 i 9 GBER

Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów
procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych
przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w
przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Intensywność pomocy można zwiększyć o 15 punktów
procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na
obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki
określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu […].

Intensywność pomocy



Intensywność pomocy



Art. 2 Załącznika I do GBER

1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw („MŚP ” ) należą
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250
pracowników i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się
jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przynależność do sektora MŚP



• przedsiębiorstwa niezależne: uwzględniamy dane
wyłącznie tego przedsiębiorstwa

• przedsiębiorstwa partnerskie: uwzględniamy
stosowny procent danych przedsiębiorstw
partnerskich

• przedsiębiorstwa powiązane: uwzględniamy 100 %
danych przedsiębiorstw powiązanych

Przynależność do sektora MŚP



Art. 3 ust. 2 Załącznika I do GBER

[…] Przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego
szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub
wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem
powiązanym, co najmniej 25 % kapitału innego
przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego
szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim
przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa partnerskie



Art. 3 ust. 3 Załącznika I do GBER

„Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w
jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w
roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego
przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne
przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub
postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem
innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi
udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa,
większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym
przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa powiązane



Cel: określenie wysokości kosztów kwalifikowalnych w
przypadku, gdy wyodrębnienie kosztów nie jest
możliwe

Koszty kwalifikowalne = koszty inwestycji – koszty
inwestycji referencyjnej

Definicja z EEAG: inwestycja o takich samych
zdolnościach wytwórczych i wszystkich innych
parametrach technicznych, z wyjątkiem tych, które są
bezpośrednio związane z dodatkowymi inwestycjami
w zamierzony cel

Inwestycje referencyjne



Art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013

„dochód” oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich
wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi
zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone
bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury,
sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi,
pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia
wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia

oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są
traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane
równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność

Projekty generujące dochód



 Jeżeli spełnione są następujące warunki:

o Beneficjent jest przedsiębiorcą nie należącym do sektora MŚP,

o Koszty kwalifikowalne określa się za pomocą odniesienia do inwestycji
referencyjnej,

o wartość wydatków kwalifikowanych > niż 1 000 000 euro,

o zdyskontowane przychody > zdyskontowane koszty operacyjne (bez
amortyzacji)

- wówczas dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty mniejszej spośród
ustalonych metodą obliczenia pomocy publicznej albo metodą dochodów
generowanych przez projekt (art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013).

 Metodologia obliczania wartości wydatków kwalifikowanych oraz
dofinansowania została przedstawiona w Studium wykonalności (zał. nr 5 do
Regulaminu konkursu). Do wyliczeń należy zastosować Arkusz obliczeniowy,
który stanowi załącznik nr 20.2d do wniosku o dofinansowanie.

Projekty generujące dochód



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020

Podstawa prawna udzielania pomocy de 

minimis na OZE w ramach RPO WP



Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis 



Występowanie pomocy de minimis w 

projektach parasolowych

Bez pomocy Bez pomocy

Pomoc



Art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez
państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie
może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat
podatkowych.

100 000 EUR w sektorze transportu

Jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis
odpowiednie pułapy określone w ust. 2 zostałyby
przekroczone, nowa pomoc nie może być objęta
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Maksymalny limit pomocy de minimis



Art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013

Do celów niniejszego rozporządzenia „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie
jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących
stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość
praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki
gospodarczej;

c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną
jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w
jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej
jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z
porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej
jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa
powyżej za pośrednictwem innych jednostek gospodarczych również są uznawane za
jedno przedsiębiorstwo.

Powiązania w przypadku pomocy de minimis



Pomoc de minimis + pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołóstwie = 200 tys euro

Pomoc de minimis + pomoc na podstawie GBER =
maksymalny poziom intensywności zgodnie z GBER

Kumulacja pomocy de minimis



Pomoc operacyjna na OZE



SA.43697 (2015/N) - Polski system wspierania rozwoju
OZE oraz zwolnienie dla energochłonnych użytkowników

Notyfikowany KE 25 listopada 2015 r.

W toku

SA.47397 (2017/N) – Polska – zawiadomienie w celu
uzyskania pewności prawnej w odniesieniu do wsparcia
dla prosumentów, mikroinstalacji oraz obowiązku
zakupu ciepła

Notyfikowany KE 20 stycznia 2017 r.

W toku

Ustawa OZE



Ustawa OZE wprowadza szereg instrumentów wsparcia
odnawialnych źródeł energii:

•mechanizm rozliczeń dla prosumentów wytwarzających
energię elektryczną w mikroinstalacjach;

•mechanizm obowiązkowego odbioru energii
elektrycznej z mikroinstalacji po średniej cenie rynkowej
z ostatniego kwartału, adresowany do wytwórców
innych niż prosumenci;

•mechanizm obowiązkowego odbioru zaoferowanego
ciepła wytwarzanego w OZE;

•mechanizm aukcyjny

Instrumenty wsparcia w ustawie OZE



Art. 2 pkt 27 a ustawy OZE

prosument - odbiorca końcowy dokonujący
zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy
kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną
wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w
mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne,
niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą
regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej

Prosumenci



 Sprzedawca zobowiązany dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej
przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej
z tej sieci w stosunku ilościowym:

o 1 do 0,8 – dla mikroinstalacji o mocy zainstalowanej nie większej niż 10kW;

o 1 do 0,7 – dla pozostałych mikroinstalacji

 Prezes URE w drodze decyzji wyznacza jako sprzedawcę zobowiązanego sprzedawcę o
największym wolumenie sprzedaży energii na danym obszarze

 W przypadku, w którym prosument zawarł umowę kompleksową z podmiotem innym niż
sprzedawca zobowiązany, prosument dokonuje rozliczenia z tym innym podmiotem

 W odniesieniu do ilości energii elektrycznej rozliczonej w opisany powyżej sposób
prosumenci zostali także zwolnieni z tych opłat dystrybucyjnych, których wysokość zależy
od ilości pobranej energii

 Prosument wykorzystuje sieć elektroenergetyczną jako „magazyn energii”

Zasady funkcjonowania upustu



Występowanie pomocy publicznej



Art. 2 pkt 19 ustawy OZE

mikroinstalacja -
instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW,
przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej
cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW

Mechanizm wsparcia dot. podmiotów gospodarczych
sprzedających energię elektryczną na rynek

Mikroinstalacje



 Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej
energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacj

Artykuł 41 ust. 8 ustawy OZE stanowi, że cena zakupu energii
elektrycznej wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale

Koszty bilansowania ponosi przedsiębiorca zobowiązany

Prawo sprzedaży energii elektrycznej sprzedawcy
zobowiązanemu przysługuje wytwórcy od daty wytworzenia po
raz pierwszy energii elektrycznej z OZE i trwa przez okres
kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

Zasady obowiązkowego zakupu elektryczności 

wytworzonej przez mikroinstalacje07 ust. 1 TFUE



Występowanie pomocy publicznej

Brak pomocy publicznej

Nie angażuje zasobów państwa 



Art. 116 ust. 1 ustawy OZE

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze danej sieci
ciepłowniczej obrotem ciepłem lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą
odbiorcom końcowym dokonuje zakupu oferowanego mu ciepła wytworzonego
w przyłączonych do tej sieci instalacjach:

1)termicznego przekształcania odpadów,

2)odnawialnego źródła energii, innych niż instalacja termicznego
przekształcania odpadów, wytworzonego z odnawialnych źródeł energii z
wyłączeniem ciepła wytworzonego w instalacjach spalania wielopaliwowego
innego niż ciepło użytkowe wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji

– w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców końcowych tego
przedsiębiorstwa, przyłączonych do tej sieci.

Obowiązkowy odbiór ciepła wytworzonego w 

odnawialnych źródłach energii



Uczestnicy:

Nowe instalacje (które rozpoczną wytwarzanie energii
elektrycznej po 1 lipca 2016 r.)

Instalacje zmodernizowane po 1 lipca 2016 r. (po
spełnieniu określonych warunków)

Instalacje przechodzące z systemu certyfikatowego do
systemu aukcyjnego

Łączny okres otrzymywania wsparcia może wynieść
maksymalnie 15 lat

Mechanizm aukcyjny



• Instalacje o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej
elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia,
większym niż 3504 MWh/MW/rok;

• Instalacje termicznego przekształcania odpadów

• Instalacje w których emisja CO2 jest nie większa niż 100
kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej
elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok;

• Instalacje operowane przez członków klastra energii;

• Instalacje operowane przez członków spółdzielni energetycznej;

• Instalacje wykorzystującd wyłącznie biogaz rolniczy do
wytwarzania energii elektrycznej;

• Inne instalacje

Koszyki aukcyjne



• Ustanawiane dla poszczególnych technologii

• Maksymalna cena za MWh, jaka może zostać dla danej
technologii zaoferowana w aukcji

• Ustalane w drodze rozporządzenia Ministra Energii

• Instytucja ceny referencyjnej stanowi gwarancję, że
wsparcie w żadnym przypadku nie zostanie udzielone
w nadmiernej wysokości

Ceny referencyjne



Aukcje, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje i
przeprowadza Prezes URE

Aukcje wygrywają oferty najniższej ceny zakupu, które
są w ramach danej aukcji akceptowane do wyczerpania
ilości lub wartości energii elektrycznej wynikającej z
ogłoszenia o aukcji

Poziom wsparcia ustalany jest na zasadzie „pay-as bid”

Oferty nie mogą być przedmiotem negocjacji

Organizacja aukcji



Wytwórca, który otrzymywał wcześniej pomoc publiczną w
postaci świadectw pochodzenia, może złożyć do Prezesa URE
deklarację o przystąpieniu do aukcji

Pozostali wytwórcy podlegają procedurze oceny formalnej
przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej
instalacji, przeprowadzanej przez Prezesa URE na wniosek
wytwórcy

Zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji

Wytwórca przekazuje za pomocą formularza zamieszczonego na
internetowej platformie aukcyjnej ofertę, zawierającą m. in. ilość
i cenę, za jaką zobowiązuje się sprzedać energię oraz
zobowiązanie do rozpoczęcia wytwarzania energii w
określonym terminie

Przebieg aukcji



Wytwórca energii elektrycznej w instalacji o łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500
kW, którego oferta wygrała aukcję, zawiera z
właściwym sprzedawcą zobowiązanym umowę
sprzedaży; obowiązek zakupu po stałej cenie
wynikającej z oferty złożonej na aukcji

Pozostałym wytwórcom przysługuje prawo do
pokrycia przez Zarządcę Rozliczeń S.A ujemnego salda
pomiędzy ceną na hurtowym rynku energii a ceną
wynikającą z oferty złożonej na aukcji

Forma wsparcia



SA.37345 (2015/NN) – Polski system świadectw
pochodzenia w celu wsparcia odnawialnych źródeł
energii i zmniejszenia obciążeń związanych z OZE dla
odbiorców energochłonnych

Decyzja o zgodności z rynkiem wewnętrznym - 2
sierpnia 2016 r.

Świadectwa pochodzenia



• Możliwość przystąpienia do systemu świadectw
pochodzenia do 30 czerwca 2016 r.

• Pomoc dla uczestników systemu przyznawana do 31
grudnia 2035 r.

• Maksymalny okres wsparcia: 15 lat od dnia
wytworzenia po raz pierwszy energii, potwierdzonego
wydanym świadectwem pochodzenia

Okres obowiązywania



Wydawane na wniosek wytwórcy, który podlega potwierdzeniu
przez OSP w zakresie wielkości produkcji w danym okresie

Wszyscy wytwórcy, którzy posiadają odpowiednią koncesję,
złożyli wniosek i spełniają wymagania, są uprawnieni do
otrzymania świadectw

 System świadectw pochodzenia nie zawiera rozróżnień w
zależności od zastosowanych technologii, mocy zainstalowanej,
wykorzystywania zmodernizowanych lub nowych urządzeń, a
także daty oddania do użytkowania

Za każdą wytworzoną MWh zakwalifikowana do systemu
instalacja OZE otrzymuje jedno świadectwo pochodzenia

 Świadectwa wydawane są przez Prezesa URE i podlegają
wpisowi do rejestru prowadzonego przez Towarową Giełdę
Energii S.A.

Zasady przyznawania świadectw pochodzenia



Świadectwa pochodzenia są przedmiotem handlu na
TGE lub na podstawie umów dwustronnych

Wytwórcy uzyskują dodatkowy dochód ze sprzedaży
świadectw pochodzenia

Elementem końcowym przepływu świadectwa OZE jest
jego umorzenie przez Prezesa URE

Władze polskie określiły grupę podmiotów, które mają
obowiązek nabywać świadectwa pochodzenia i
przedstawiać je Prezesowi URE do umorzenia (lub
uiscic opłatę zastępczą na konto NFOŚiGW). W ten
sposób stworzono popyt na świadectwa.

Zasady przyznawania świadectw pochodzenia



Przepływy finansowe w systemie świadectw 

pochodzenia



Łączenie pomocy inwestycyjnej z 
pomocą operacyjną



Zapewnienie efektu zachęty w przypadku 

wytwórców, którzy po wzięciu udziału w aukcji 

ubiegają się o pomoc inwestycyjną

Działanie Efekt zachęty

Deklaracja o przystąpieniu do 
aukcji / Wniosek o 

przeprowadzenie oceny formalnej

Tak

Złożenie oferty w aukcji Nie

Wygrana aukcja Nie

Zawarcie umowy ze sprzedawcą 
zobowiązanym

Nie

Przegrana aukcja Tak



Art. 8 ust. 3 lit. b GBER

Wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia pomoc,
w przypadku której można wyodrębnić koszty
kwalifikowalne, można kumulować z wszelką inną
pomocą państwa w odniesieniu do tych samych —
pokrywających się częściowo lub w całości — kosztów
kwalifikowalnych tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie
powoduje przekroczenia najwyższego poziomu
intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających
zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego
rozporządzenia.

Kumulacja pomocy



 W ramach mechanizmu aukcyjnego: łączna wartość pomocy publicznej nie może
przekroczyć różnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej energii
elektrycznej obowiązującej w dniu złożenia oferty przez wytwórcę i ilości energii
elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w tej instalacji w okresie
przyznawania wsparcia, a przychodami ze sprzedaży tej samej ilości energii
ustalanymi według średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku
konkurencyjnym ogłoszonej przez Prezesa URE

 W art. 39 ust. 2 ustawy OZE wskazane zostały rodzaje przysporzeń, jakie są brane
pod uwagę dla obliczenia kwoty wsparcia już uzyskanego przez danego wytwórcę:

o Świadectwa pochodzenia

o Ulgi i zwolnienia

o Pomoc inwestycyjna

o Inna pomoc operacyjna

 W przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis w ramach
RPO wnioskodawca potwierdza, że spełnia ona warunki określone w art. 39 ustawy o
OZE

 Projekt nowelizacji reguły kumulacji

Kumulacja pomocy
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