
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Arkadiusza Grabowskiego i Michała Potocznego 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku ze skargą podmiotu (…) SA mającego siedzibę na terenie regionu, z którego zostaliśmy 

wybrani, pozostając w przekonaniu o jej zasadności i braku jednoznaczności w opisanej sytuacji, zwracamy 

się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości. 

Prezes URE zakwestionował metodykę podziału energii wytworzonej z równoważnika paliwowego na 

część pochodzącą ze spalania gazu koksowniczego i część pochodzącą z reakcji chemicznych przebiegających 

w baterii koksowniczej w czasie koksowania węgla, pomimo że wynika ona z badań wykonanych przez 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Kamiennego. Jednocześnie prezes URE nie podjął decyzji o odmowie 

wydania żółtych świadectw pochodzenia w odniesieniu do równoważnika paliwowego. 

(…) SA złożyła w styczniu 2014 r. dokumenty niezbędne do podjęcia przez prezesa URE decyzji  

w sprawie wydania świadectw pochodzenia za rok 2013 – jeden wniosek o wydanie świadectwa 

pochodzącego z kogeneracji dla energii żółtej oraz sprawozdanie roczne z działalności jednostki kogeneracji. 

W roku 2016 sposób podziału energii wytworzonej w (…) SA w kogeneracji na część żółtą  

i czerwoną nie został zaakceptowany przez prezesa URE. Prezes URE nie podjął żadnej decyzji o wydaniu  

lub o odmowie wydania żółtego świadectwa pochodzenia. Sposób podziału energii wytworzonej  

w kogeneracji na cześć żółtą i czerwoną nie został zaakceptowany przez prezesa URE. Prezes URE wydał  

w maju 2015 r. świadectwa pochodzenia tylko dla energii czerwonej, jednocześnie nie podejmując żadnej 

decyzji o wydaniu lub o odmowie wydania żółtych świadectw pochodzenia. 

Prosimy w szczególności o doprecyzowanie, czy opisana sytuacja umożliwiała w świetle prawa 

obowiązującego w minionym czasie, jak również obecnie (po zmianach prawnych dokonanych w tym roku) 

bierną postawę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Bierność polegała na niepodjęciu decyzji w latach 

2011–2013 co do wydania żółtych świadectw pochodzenia energii bądź odmowy ich wydania. 
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