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Rynek zielonych certyfikatów 
– stan na początku 2022 roku



System zielonych certyfikatów wciąż ważny dla 
uczestników rynku energii

• 5800 MW mocy elektrowni wiatrowych w systemie certyfikatów

• Na 7005 MW ogółem mocy zainstalowanej tych źródeł

• 8500 MW mocy wszystkich źródeł w systemie zielonych certyfikatów



Ceny certyfikatów na TGE, 2020-2022

1. Mniejsza  o 15% generacja
2. Ustawa o zamówieniach publicznych
3. Rosnący popyt na energię 

elektryczną i rosnące ceny energii 
elektrycznej – kontraktacja na 
kolejne lata

1. Rozliczenia poprzedniego roku, 
wpływ COVID na rynek energii

2. Obniżenie poziomu obowiązku 
zakupu certyfikatów na 2022 rok

Komunikaty z MKiŚ
1. listopad 2021
2. Styczeń 2022

Publikacja zmian ustawy OZE 
i zapowiedź zmian obowiązku 



Proponowane zmiany w formule opłaty zastępczej

Jest Projekt ustawy

Art. 47 (2). Podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, jest 
obowiązany do wykonania obowiązku określonego w art. 52 ust. 1 
pkt 1, w przypadku, gdy którakolwiek z średnioważonych cen praw 
majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia lub 
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego będzie niższa od 
wartości jednostkowej opłaty zastępczej określonej w art. 56. 

Art. 47 (2). Podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, jest 
obowiązany do wykonania obowiązku określonego w art. 52 ust. 1 
pkt 1, w przypadku gdy miesięczna cena średnioważona praw 
majątkowych, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wynikająca ze 
świadectw pochodzenia będzie, w dacie przedstawienia Prezesowi 
URE tych świadectw do umorzenia, niższa od obowiązującej w tej 
samej dacie rocznej ceny średnioważonej, o której mowa w ust. 3 
pkt 2

Art. 47 (7). Podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, mimo 
zaistnienia podstaw do realizacji obowiązku przez umorzenie 
świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu 
rolniczego, może wnieść opłatę zastępczą, o ile wykaże, że składał  w 
transakcjach sesyjnych zlecenia kupna praw majątkowych 
wynikających ze: 

…ale z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw nie nabył żadnych 
praw na sześciu sesjach od początku roku kalendarzowego, którego 
dotyczy obowiązek..

Uchyla się 



Ceny miesięczne i ceny roczne PMOZE

Okres obowiązywania
Cena miesięczna 
PMOZE i PMOZE_A* 
(PLN/MWh)

styczeń 2021 141,01

luty 2021 141,66

marzec 2021 142,36

kwiecień 2021 144,33

maj 2021 146,36

czerwiec 2021 150,08

lipiec 2021 155,59

sierpień 2021 163,70

wrzesień 2021 171,58

październik 2021 192,73

listopad 2021 238,74

grudzień 2021 258,30

styczeń 2022 272,52

luty 2022 261,87

marzec 2022 265,03

Okres obowiązywania
Cena roczna 
PMOZE i PMOZE_A* 
(PLN/MWh)

2016 123,60

2017 73,63

2018 38,83

2019 103,82

2020 132,19

2021 138,21

2022 191,89

• Opłata zastępcza na 2022 rok – 239,86 zł/MWh

• Art. 21. Do rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 
za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. stosuje 
się przepisy art. 47 ust. 2 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą



Jednostki wychodzące z systemu zielonych certyfikatów

Zakładając, że wszystkie jednostki OZE funkcjonować będą w systemie zielonych certyfikatów przez
15 lat, a więc tyle ile wynosi maksymalny okres wsparcia, określono jaka będzie moc jednostek
OZE wychodzących z systemu w poszczególnych latach.

W latach 2020-2024 z systemu zielonych certyfikatów może wyjść łącznie ok. 1 050 MW mocy
zainstalowanych.
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Zapowiedź obowiązku umarzania certyfikatów na 2023 rok

1. 18,5% obowiązku na 2022 rok (interwencja w lipcu zeszłego roku i obniżenie poziomu obowiązku o 1 p.p.)

2. W zakresie obowiązku zakupu certyfikatów biogazowych utrzymano poziom 0,5 proc na 2022 rok.

3. Starania podmiotów i stowarzyszeń o interwencję Ministerstwa Klimatu i Środowiska w wysokość określenia obowiązku zakupu
certyfikatów, w związku z wysokimi cenami zielonych certyfikatów oraz ceną energii elektrycznej

4. Ministerstwo przyjęło postulaty branży w zakresie podjęcia działań interwencyjnych na rynku zielonych certyfikatów.

• W marcu spodziewana publikacja projektu rozporządzenia z obowiązkiem zakupu certyfikatów na 2023 rok.

• Ministerstwo planuje obniżenie poziomu obowiązku.

• Ministerstwo wskazało na zmianę strategii w zakresie planowania obowiązku i odejścia od strategii likwidacji nadpodaży na
strategię regulowania godziwego przychodu dla wytwórców OZE. Wg Ministerstwa (na bazie notyfikacji systemu wsparcia
zielonych certyfikatów) całość przychodów – energia elektryczna oraz sprzedaż zielonych certyfikatów dla wytwórców OZE
to przedział 300-480 zł/MWh, w zależności od technologii.



Nadpodaż – model PSEW
Działania PSEW – „Zapewnienie długoterminowej stabilizacji na rynku zielonych certyfikatów polegającej na
utrzymaniu cen świadectw pochodzenia na akceptowanym poziomie, przy jednoczesnym stopniowym
ograniczaniu nadpodaży świadectw pochodzenia”

Scenariusz bazowy realizacji obowiązku 



Nadpodaż – model PSEW
Scenariusz alternatywny



Podsumowanie

• Nadpodaż na koniec 2021 r. (tzn. wynikająca z produkcji energii z OZE 
objętej systemem ŚP do 12.2021 oraz szacowanego poziomu obowiązku za 
rok 2021) oceniamy na 11,3 TWh. 

• Rynek ulega wahaniom pod wpływem decyzji legislacyjnych, po stabilizacji 
cen w latach 2019 – półrocze 2020, nastąpiły wahania cen.

• Możliwość realizacji obowiązku przez uiszczenie opłaty zastępczej oraz 
wielkość zobowiązania – kluczowe parametry wpływające na cenę.

• Model nadpodaży wskazuje stopniowe ograniczenie nadpodaży.

• System zielonych certyfikatów wciąż ważny dla uczestników rynku 
energii.



www.psew.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


