REGULAMIN
REJESTRU GWARANCJI POCHODZENIA
prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.
Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu TGE S.A. Nr 262/28/20
z dnia 19 maja 2020 r.
Wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r.
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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia, prowadzonego przez
Towarową Giełdę Energii S.A., zwany dalej „Regulaminem RGP”, określa zasady
działania systemu rejestracji i ewidencji Gwarancji Pochodzenia oraz zasady
pozagiełdowego obrotu Gwarancjami Pochodzenia.
§2
Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu RGP użyto terminu:
1. Gwarancja Pochodzenia – rozumie się przez to odpowiednio gwarancję
pochodzenia,
która
stanowi
potwierdzenie
odbiorcy
końcowemu
wytworzenia z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła
energii (lub wytworzenia w odnawialnym źródle energii) dokładnie 1 MWh
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci
przesyłowej lub gwarancję pochodzenia, która stanowi potwierdzenie
odbiorcy końcowemu wytworzenia w wysokosprawnej kogeneracji dokładnie
1 MWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci
przesyłowej;
2. Członek RGP – rozumie się przez to podmiot posiadający konto rejestrowe
w RGP;
3. TGE lub Giełda – rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii S.A.
z siedzibą w Warszawie prowadzącą RGP;
4. Kod RGP – to unikalne oznaczenie nadawane przez Giełdę przypisane
wyłącznie danemu Członkowi RGP identyfikujące konto rejestrowe Członka
RGP;
5. konto rejestrowe – rozumie się przez to konto dostępne w systemie
informatycznym RGP, na którym zapisywane są operacje, których
przedmiotem są Gwarancje Pochodzenia oraz stan posiadania Gwarancji
Pochodzenia;
6. RGP lub Rejestr Gwarancji Pochodzenia – rozumie się przez to rejestr
Gwarancji Pochodzenia prowadzony przez TGE;
7. Rozdzielenie gwarancji pochodzenia – to rozdzielenie przez Giełdę wydanych
lub uznanych gwarancji pochodzenia po ich przekazaniu do RGP przez
Prezesa URE;
8. system informatyczny RGP lub system informatyczny – rozumie się przez to
zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności opracowany na
potrzeby RGP program komputerowy, za pośrednictwem którego
prowadzona jest ewidencja gwarancji pochodzenia i z pomocą którego
zawierane są umowy sprzedaży tychże;
9. Prezes URE – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
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10.wpisanie Gwarancji Pochodzenia – rozumie się przez to zapisanie Gwarancji
Pochodzenia na koncie rejestrowym Członka RGP;
11.umorzenie – rozumie się przez to nadanie przez TGE Gwarancji Pochodzenia
w systemie informatycznym RGP statusu „przekazana” w związku
z procesem wydawania dokumentu potwierdzającego obejmującego tę
Gwarancję Pochodzenia;
12.wygaszenie – rozumie się przez to zmianę statusu Gwarancji Pochodzenia
w systemie informatycznym RGP na „wygasła” w związku z upływem okresu
12 miesięcy jej ważności, przy czym takiego statusu nie otrzymuje
Gwarancja Pochodzenia dla której wydano dokument potwierdzający;
13.zablokowanie Gwarancji Pochodzenia – rozumie się przez to uniemożliwienie
przez TGE Członkom RGP sprzedaży danej Gwarancji Pochodzenia
w przypadkach przewidzianych w Regulaminie RGP;
14.wysokosprawna kogeneracja – rozumie się przez to wysokosprawną
kogenerację w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42
z późn. zm.).
§3
TGE prowadzi
identyfikację:

Rejestr

Gwarancji

Pochodzenia

w

sposób

zapewniający

a) wytwórców, którym wydano Gwarancje Pochodzenia;
b) podmiotów, których Gwarancje Pochodzenia wydane w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostały uznane przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki;
c) podmiotów, które nabyły Gwarancje Pochodzenia, oraz
d)

Gwarancji Pochodzenia na kontach poszczególnych
odpowiadającej im ilości energii elektrycznej.

podmiotów

oraz

ROZDZIAŁ II
Członkostwo w RGP
§4
1. Podmiot uzyskuje status Członka RGP po uprzednim złożeniu wniosku do Giełdy
o nadanie statusu Członka RGP zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr
2 do niniejszego Regulaminu. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
a) podstawowe dane dotyczące Wnioskodawcy;
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b) pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
w kontaktach z Giełdą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3;
c) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego informacji odpowiadającej odpisowi
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) albo wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
d) pełną kopię koncesji lub promesy koncesji wydanej przez Prezesa URE, jeżeli
Wnioskodawca zobowiązany jest do jej posiadania;
e) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej
NIP oraz numeru statystycznego REGON;
2. Wniosek o nadanie statusu Członka RGP składa się w Giełdzie.
3. Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba podejmuje decyzję o nadaniu statusu
Członka RGP biorąc pod uwagę dane zawarte we wniosku, o którym mowa
w pkt. 1 powyżej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
4. Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba może podjąć decyzję o odmowie
nadania statusu Członka RGP mając na względzie konieczność zapewnienia
pełnego bezpieczeństwa obrotu i ewidencjonowania stanów Gwarancji
Pochodzenia w Rejestrze.
§5
1. Członek RGP jest zobowiązany do:
a) przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,
b) wyznaczenia co najmniej jednej osoby upoważnionej w zakresie
czynności wskazanych w pełnomocnictwie, zgodnie ze wzorem
zamieszczonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu RGP;
c) niezwłocznego informowania Giełdy o wszelkich zmianach danych
zawartych we wniosku o członkostwo w RGP oraz o wszelkich zmianach
dotyczących warunków koncesji, otrzymanych od Prezesa URE;
d) odbioru wszelkich informacji przekazywanych przez Giełdę.
2. Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1 lit. b, może w imieniu Członka RGP
podpisywać dokumenty związane z członkostwem w RGP, z wyłączeniem
odwoływania i ustanawiania dalszych pełnomocnictw.
§6
1. Określone w §5 powyżej osoby upoważnione otrzymują dostęp do systemu
informatycznego RGP poprzez nadanie osobistego kodu dostępu.
2. Giełda nadaje osobiste kody dostępu oraz Kod RGP po przyjęciu w poczet
Członków RGP.
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3. Osoba upoważniona ma prawo dostępu do systemu informatycznego jedynie
w zakresie, koniecznym do wykonywania zadań powierzonych jej przez
Członka RGP.
4. Członek RGP oraz osoby przez niego upoważnione zobowiązani są dołożyć
należytej staranności w celu uniemożliwienia uzyskania dostępu do
systemów informatycznych RGP przez osoby nieuprawnione.

§7
1. Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba może zawiesić działalność Członka
Rejestru na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli stwierdzi, że
Członek Rejestru:
a) nie reguluje w terminie zobowiązań z tytułu transakcji zawieranych
w Rejestrze lub nie uiszcza w terminie opłat, do których jest zobowiązany
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, lub
b) narusza porządek giełdowy lub przepisy obowiązujące na giełdzie, lub w tym
przestał spełniać wymogi, lub
c) swoim działaniem
prowadzenia Rejestru

może

stwarzać

zagrożenie

dla

bezpieczeństwa

2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, Zarząd Giełdy lub inna
upoważniona osoba informuje Członka Rejestru o stwierdzeniu okoliczności
stanowiącej podstawę zawieszenia i wzywa do jej usunięcia wyznaczając w tym
celu odpowiedni termin
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 4 dni od dnia
wystosowania do Członka Rejestru wezwania od Zarządu Giełdy i nie może być
dłuższy niż 9 dni, chyba że działanie Członka Rejestru stwarza takie zagrożenie
dla bezpieczeństwa obrotu, które powinno być usunięte bezzwłocznie.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Giełdy
lub inna upoważniona osoba może podjąć decyzję o zawieszeniu działalności
Członka Rejestru w RGP lub na poszczególnych jego częściach.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza, gdy z okoliczności
wynika, że dalsze działanie Członka Rejestru na giełdzie może spowodować
poważną szkodę dla uczestników obrotu, trybu opisanego w ust. 2 – 4 nie
stosuje się.
6. Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba zawiadamia Członka Rejestru
o podjęciu decyzji o zawieszeniu jego działalności na giełdzie podając przyczyny
jej podjęcia oraz wyznacza termin, w jakim Członek Rejestru zobowiązany jest
usunąć przyczyny zawieszenia. Termin na usunięcie nie może być dłuższy niż14
dni od daty podjęcia decyzji o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
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7. Zawieszenie skuteczne jest z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Giełdy lub
decyzji przez inną upoważnioną osobę, chyba że Zarząd Giełdy lub inna
upoważniona osoba określi inny termin. W okresie zawieszenia Członka
Rejestru, Giełda nie będzie przyjmować składanych przez niego zleceń,
a zlecenia złożone uprzednio zostaną usunięte z systemu informatycznego.
8. Członek Rejestru ma prawo złożyć odwołanie od decyzji upoważnionej osoby
o zawieszeniu do Zarządu Giełdy, w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu
zawiadomienia o zawieszeniu. W przypadku gdy decyzję o zawieszeniu została
podjęta przez Zarząd Giełdy, Członek Rejestru ma prawo złożyć odwołanie od
decyzji do Rady Nadzorczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu
zawiadomienia o zawieszeniu.
9. Złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 8, nie wstrzymuje wykonania decyzji
Zarządu Giełdy lub innej upoważnionej osoby o zawieszeniu działalności
Członka Rejestru.
10.Odwołanie, o którym mowa w ust. 8 powinno być rozpatrzone przez Zarząd
Giełdy lub Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od jego otrzymania, chyba że
wydanie decyzji w sprawie wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności,
a w szczególności przedstawienia dokumentów lub uzyskania dodatkowych
wyjaśnień.

§8
1. Członek RGP ma prawo zrezygnować z członkostwa RGP w każdym czasie.
W sytuacji rezygnacji Członek RGP ma obowiązek złożyć na piśmie
oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w RGP, ze skutkiem
natychmiastowym, bez konieczności uzasadnienia tej decyzji.
2. Złożenie przez Członka RGP oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 nie
zwalnia go z obowiązku wypełnienia wszelkich jego zobowiązań
wynikających z działalności w RGP, w szczególności wniesienia wszelkich
opłat, do których uiszczenia jest zobowiązany lub są wymagalne w dacie
ustania członkostwa z RGP.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd TGE może uchylić uchwałę
o przyznaniu statusu Członka RGP. TGE niezwłocznie zawiadamia Członka
RGP o podjęciu takiej decyzji. Decyzje o nadaniu statusu Członka RGP
podjętą przez osobę upoważnioną może uchylić osoba upoważniona lub
Zarząd TGE.
§9
Spory cywilne związane z członkostwem w RGP poddaje się pod rozstrzygnięcie
sądu polubownego przy TGE.
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ROZDZIAŁ III
Prowadzenie ewidencji Gwarancji Pochodzenia
Oddział I
Postanowienia ogólne
§10
1. Przez ewidencję Gwarancji Pochodzenia rozumie się wykonywanie przez TGE
następujących czynności:
a) wpisywania Gwarancji Pochodzenia;
b) rejestrowania zmian stanów posiadania Gwarancji Pochodzenia przez
Członków RGP;
c) umorzenia Gwarancji Pochodzenia;
d) wygaszania Gwarancji Pochodzenia;
2. Ewidencja Gwarancji Pochodzenia prowadzona jest w oparciu o konta
rejestrowe.
3. Konta rejestrowe zawierają następujące informacje:
a) ilość Gwarancji Pochodzenia znajdujących się na koncie rejestrowym,
b) dane identyfikacyjne podmiotu, któremu przysługują Gwarancje
Pochodzenia,
c) dane osób upoważnionych przez Członka RGP do działania w jego
imieniu.
§11
1. Ewidencja Gwarancji Pochodzenia jest prowadzona ilościowo z dokładnością
do 1 MWh, zgodnie z następującymi zasadami:
a) podwójnego zapisu,
b) odrębnej rejestracji,
c) zupełności,
d) rzetelności,
e) przejrzystości.
2. Zasada podwójnego zapisu oznacza, że każda operacja dotycząca zmiany
stanu posiadania Gwarancji Pochodzenia powinna zostać zarejestrowana na
co najmniej dwóch kontach rejestrowych, przy czym zapisowi lub sumie
zapisów na jednym koncie musi towarzyszyć odpowiadający, równy co do
wielkości zapis na innym koncie lub kontach.
3. Zasada odrębnej rejestracji oznacza, że wszelkie operacje dotyczące
Gwarancji Pochodzenia rejestrowane są na odrębnym koncie rejestrowym,
tworzonym dla danego Członka RGP.
4. Zasada zupełności oznacza, że ewidencji podlegają wszystkie operacje
dotyczące Gwarancji Pochodzenia.
5. Zasada rzetelności oznacza wymóg pełnego i zgodnego ze stanem
faktycznym
ewidencjonowania
operacji,
dotyczących
Gwarancji
Pochodzenia.
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6. Zasada przejrzystości oznacza, że ewidencja powinna w sposób
jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości obrazować stan posiadania
Gwarancji Pochodzenia przez podmioty uprawnione.

Oddział II
Wpis do Rejestru Gwarancji Pochodzenia

§12
1. Wystawienie gwarancji pochodzenia oraz ich rozdzielanie odbywa się na
zasadach określonych odpowiednio w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) lub
ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42 z późn. zm.);
2. TGE w ramach Rejestru ewidencjonuje Gwarancje Pochodzenia
przysługujące danemu Członkowi RGP.
3. Gwarancje Pochodzenia wpisywane są na konto rejestrowe Członka RGP.
§13
1. TGE ma prawo zablokować konto rejestrowe Członka RGP, lub Gwarancje
Pochodzenia do niego należące, w przypadku powstania niezgodności na
koncie rejestrowym tego Członka RGP, do momentu wyjaśnienia
niezgodności. Podstawą do zablokowania konta jest informacja otrzymana
z URE lub od Członka RGP.

Oddział III
Ewidencjonowanie zmian stanu posiadania Gwarancji Pochodzenia oraz
zasady pozagiełdowego obrotu Gwarancjami Pochodzenia.

§14
TGE ewidencjonuje wszelkie zmiany stanu posiadania Gwarancji Pochodzenia przez
Członków RGP dokonane w ramach Rejestru Gwarancji Pochodzenia.
§15
Przeniesienie Gwarancji Pochodzenia następuje z chwilą dokonania odpowiedniego
wpisu w RGP.
§16
1. Umowy, których przedmiotem są Gwarancje Pochodzenia zawierane są poza
Giełdą i wyłącznie pomiędzy Członkami RGP.
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2. Giełda nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Członkami RGP, nie
pośredniczy w zawieraniu umów, których przedmiotem są Gwarancje
Pochodzenia, oraz nie uczestniczy w ich rozliczeniu finansowym.
3. Giełda w ramach RGP ewidencjonuje wszelkie umowy sprzedaży Gwarancji
Pochodzenia oraz prowadzi rozliczenia ilościowe tych umów przy pomocy
systemu informatycznego RGP.
4. Członkowie RGP zawierają umowy sprzedaży Gwarancji Pochodzenia,
o których mowa w ust.3 jedynie przy pomocy systemu informatycznego
Rejestru Gwarancji Pochodzenia.
5. Członek RGP może zawrzeć umowę sprzedaży, której przedmiotem są
Gwarancje Pochodzenia w ilości nieprzekraczającej stanu posiadania
Gwarancji Pochodzenia na jego koncie rejestrowym.
6. Gwarancja Pochodzenia nie może być jednocześnie przedmiotem więcej niż
jednej oferty sprzedaży.
7. Złożona oferta sprzedaży Gwarancji Pochodzenia jest ważna nie dłużej, niż
do chwili wygaśnięcia Gwarancji Pochodzenia objętej tą ofertą, przy czym
Członek RGP, który złożył tę ofertę, może ją cofnąć do chwili jej przyjęcia
lub odrzucenia przez Członka RGP, będącego adresatem tej oferty.
8. Z chwilą przyjęcia oferty sprzedaży, o której mowa w ust.7, przez
kupującego Członka RGP następuje zawarcie umowy sprzedaży oraz
przeniesienie na kupującego Członka RGP przedmiotu sprzedaży.
9. Członkowie RGP obowiązani są dbać o posiadanie wymaganej prawem zgody
(w szczególności organów spółki) od których zależy ważność lub
skuteczność umów sprzedaży Gwarancji Pochodzenia.
10.Członkowie RGP samodzielnie sprawdzają istnienie zgody, o której mowa
w ust.9.
11.Giełda nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z umowami sprzedaży
Gwarancji Pochodzenia zawieranymi pomiędzy Członkami RGP.
12.Uznanie konta rejestrowego Członka RGP dokonującego kupna Gwarancji
Pochodzenia następuje jednocześnie z zarejestrowaniem sprzedaży
Gwarancji Pochodzenia na koncie rejestrowym sprzedającego Członka RGP.
13.Wykonanie czynności, o których mowa w ust.12, następuje w systemie
informatycznym z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Gwarancji Pochodzenia
pomiędzy Członkami RGP.
14.Z chwilą przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 12, umowę
sprzedaży uważa się za rozliczoną ilościowo w RGP.
15.Członkowie RGP wyrażają zgodę na gromadzenie przez Giełdę informacji
o cenach sprzedaży Gwarancji Pochodzenia w celu i w zamian za możliwość
zapoznawania się z obliczanymi i publikowanymi przez Giełdę indeksami
cenowymi i raportami miesięcznymi dotyczącymi pozagiełdowego rynku
Gwarancji Pochodzenia.
16.Prawem właściwym dla umów, o których mowa w ust.3, oraz wszelkich
innych czynności oraz oświadczeń woli dokonywanych w związku
z zawarciem oraz wykonaniem umów, o których mowa w ust.3 jest prawo
polskie.
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17.Miejscem zawarcia umów, o których mowa w ust.3 jest miasto stołeczne
Warszawa.
§17
1. W innych przypadkach niż określone w §16, w tym w przypadkach sukcesji
uniwersalnej praw i obowiązków, TGE dokonuje odpowiedniego zapisu
(przeksięgowania) Gwarancji Pochodzenia w RGP na wniosek jednej ze
stron, pod warunkiem, że nabywca Gwarancji Pochodzenia jest Członkiem
RGP.
2. Strona występująca z wnioskiem o dokonanie przeksięgowania obowiązana
jest do przedstawienia TGE odpowiedniego dokumentu lub dokumentów
potwierdzających wystąpienie zdarzenia prawnego, na skutek którego
następuje przeniesienie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
3. Szczegółowe warunki oraz tryb przeksięgowania Gwarancji Pochodzenia,
w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 1, może określić Zarząd Giełdy
w drodze uchwały.
§18
1. Gwarancja Pochodzenia podlega zablokowaniu:
a. w przypadku, gdy wygasła na skutek upływu terminu jej ważności;
b. z chwilą przekazania odbiorcy końcowemu.
2. Zablokowane Gwarancje Pochodzenia nie mogą być przedmiotem
jakichkolwiek operacji w Rejestrze.

Oddział IV
Przekazywanie
Gwarancji Pochodzenia odbiorcom końcowym
oraz wydawanie dokumentów potwierdzających
§19
1. Członek RGP ma obowiązek i jedyną możliwość zgłoszenia TGE informacji
o przekazaniu danej Gwarancji Pochodzenia odbiorcy końcowemu poprzez
użycie systemu informatycznego Rejestru Gwarancji Pochodzenia.
Przekazanie gwarancji odbiorcy końcowemu odbywa się z chwilą zgłoszenia
takiej operacji w systemie informatycznym („Chwila przekazania”).
2. Zgłoszenie przekazania danej Gwarancji Pochodzenia odbiorcy końcowemu
powoduje zablokowanie tej Gwarancji Pochodzenia.
3. Po zgłoszeniu przekazania Gwarancji Pochodzenia Członek RGP we wniosku
o wydanie dokumentu potwierdzającego określa nazwę odbiorcy
końcowego, któremu zostały przekazane Gwarancje Pochodzenia. Wzór
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

wniosku określa Załącznik nr 4 do Regulaminu RGP w przypadku gwarancji
z odnawialnych źródeł energii oraz Załącznik nr 5 do Regulaminu RGP
w przypadku gwarancji z wysokosprawnej kogeneracji.
We wniosku, o którym mowa w ust. 3, Liczba MWh gwarancji pochodzenia
objętych zgłoszonym wnioskiem musi odpowiadać liczbie MWh identycznych
z liczbą MWh gwarancji pochodzenia przekazanych odbiorcy końcowemu
przez Wnioskodawcę w systemie informatycznym RGP.
TGE wydaje dokument, który potwierdza, iż objęte danym przekazaniem
Gwarancje Pochodzenia przysługiwały Członkowi RGP, w chwili tego
przekazania. Dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym zawiera
informacje o przekazanych Gwarancjach Pochodzenia i dane z wniosku,
określonego w ust. 3.
Dokument, o którym mowa w ust.5, wydawany jest osobno dla gwarancji
z odnawialnych źródeł energii oraz dla gwarancji z wysokosprawnej
kogeneracji.
Członek RGP nie ma możliwości cofnięcia oraz zmiany zgłoszenia, o którym
mowa w ust.1. oraz wniosku, o którym mowa w ust.3.
Dokument, o którym mowa w ust.5, wydawany jest w celu potwierdzenia
odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej
została wytworzona odpowiednio z odnawialnych źródeł energii w instalacji
odnawialnego źródła energii lub w odnawialnym źródle energii wskazanym
w treści przekazanej Gwarancji Pochodzenia (dokument potwierdzający).
W dokumencie, o którym mowa w ust. 5, wskaźnik „szacunkowej wartości
unikniętej emisji” wyliczany jest według następującej formuły:
𝑊𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 szacunkowej wartości unikniętej emisji = 𝐸 ∗

𝑉
𝑉

𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒:
𝐸 − 𝑠𝑧𝑎𝑐𝑢𝑛𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑢𝑛𝑖𝑘𝑛𝑖𝑒𝑡𝑒𝑗 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑗𝑖 𝑑𝑙𝑎 𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑢
𝑤𝑦𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑜𝑛𝑒𝑗 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒 𝐴𝑟𝑡. 121 𝑝𝑎𝑟. 3 𝑢𝑠𝑡. 7
𝑈𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦 𝑧 𝑑𝑛𝑖𝑎 19 𝑙𝑖𝑝𝑐𝑎 2019 𝑟. 𝑜 𝑧𝑚𝑖𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑢𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦 𝑜 𝑜𝑑𝑛𝑎𝑤𝑖𝑎𝑙𝑛𝑦𝑐ℎ ź𝑟ó𝑑ł𝑎𝑐ℎ
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑛𝑖𝑒𝑘𝑡ó𝑟𝑦𝑐ℎ 𝑖𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑢𝑠𝑡𝑎𝑤 (𝐷𝑍. 𝑈. 2019 𝑝𝑜𝑧. 1524).
𝑉 − 𝑤𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑜𝑛𝑒𝑗 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎
𝑉 − 𝑤𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑦 𝑤𝑦𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑜𝑛𝑒𝑗 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎

10.Wynik wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w ust. 9 powstałego w skutek
podziału gwarancji pochodzenia, nie będzie podlegał zaokrąglaniu.
11.Wystawione dokumenty przesyłane są przez TGE na adres Członka RGP.
12.Informacja o przekazaniu Gwarancji Pochodzenia odbiorcy końcowemu jest
zapisywana w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia.
13.Giełda nie weryfikuje podanych we wniosku o wydanie dokumentu
potwierdzającego danych zawartych w tabeli nr 2 i 3 (dotyczących odbiorcy
końcowego, okresu zużycia energii elektrycznej oraz treści komentarza
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Wnioskodawcy) i nie poświadcza ich prawdziwości w dokumencie
potwierdzającym.
14.Nie jest możliwe przekazanie danej Gwarancji Pochodzenia w przypadku
złożenia przez sprzedającego Członka RGP oferty sprzedaży Gwarancji
Pochodzenia zgodnie z §16 ust.4 do chwili przyjęcia lub odrzucenia oferty
sprzedaży przez Członka RGP będącego adresatem tej oferty, lub jej
cofnięcia przez sprzedającego Członka RGP.

Oddział V
Wygaszanie Gwarancji Pochodzenia
1.

2.

3.

4.

§20
Prezes URE wydaje gwarancje pochodzenia, o których mowa w ustawie
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r.
poz. 478 z późn. zm.) na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia
wytwarzania energii elektrycznej objętej wnioskiem o wydanie gwarancji
pochodzenia.
Prezes URE wydaje gwarancje pochodzenia, o których mowa w ustawie
z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42 z późn. zm.) na
okres 12 miesięcy od dnia jej wydania.
Gwarancje pochodzenia o których mowa w art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia
2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
(Dz.U. z 2019 r. poz. 42 z późn. zm.) wygasają w terminie podanym
w tymże artykule1.
Uznana przez Prezesa URE gwarancja pochodzenia jest ważna w okresie 12
miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej, na którą
została wydana.

1

Art. 105. 1. Gwarancje pochodzenia wydane na podstawie art. 9y–9zb ustawy Prawo energetyczne zmienianej
w art. 95 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
w brzmieniu dotychczasowym, tracą ważność z dniem 31 grudnia 2019 r.
2. Do gwarancji pochodzenia wydanych lub uznanych przez Prezesa URE na podstawie art. 9y–9zb ustawy
zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisy dotyczące
rozdzielania gwarancji pochodzenia, o których mowa w art. 83 ust. 9–14, stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku gwarancji pochodzenia wydanych lub uznanych przez Prezesa URE na podstawie art. 9y–9zb
ustawy zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, podmiot, o którym mowa w art. 9zb ust. 1, ustawy
zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, wydaje podmiotowi posiadającemu konto w rejestrze
gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 85 ust. 4, dokument potwierdzający przysługujące gwarancje
pochodzenia, w celu poświadczenia odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci przesyłowej lub do sieci dystrybucyjnej została wytworzona
w wysokosprawnej kogeneracji. Gwarancja pochodzenia traci ważność z chwilą wystawienia dokumentu
potwierdzającego.
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5. Gwarancje Pochodzenia których okres ważności upłynął, z wyłączeniem
Gwarancji Pochodzenia przekazanych, podlegają wygaszeniu i wykreśleniu
z RGP.

Oddział VI
Ochrona danych osobowych
§21
1. TGE zbiera i przetwarza podane dane osobowe Członków RGP oraz ich
pełnomocników, a także odbiorców końcowych, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych; ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku
o odnawialnych źródłach energii; ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r.
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz
ustawą z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
2. TGE przetwarza dane osobowe Wnioskodawców, Członków RGP i ich
pełnomocników podane zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 4 lub 5 do niniejszego
Regulaminu w celu i w zakresie niezbędnym do prowadzenia Rejestru
Gwarancji Pochodzenia, a także w celu zawarcia przez TGE z wnioskodawcą
umowy o członkostwo w RGP i późniejszego wykonywania tej umowy przez
TGE.
3. TGE przetwarza dane osobowe odbiorców końcowych podane zgodnie
z załącznikiem nr 4 lub załącznikiem nr 5 w celu i w zakresie niezbędnym do
prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia.
4. Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A.
z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.
5. Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Rejestrze oraz do
chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Gwarancji
Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu statusu Członka w Rejestrze.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na zlecenie
TGE usługi finansowo-księgowe i doradcze, oraz inne podmioty, osoby lub
organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
Przekazywanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych
z ich bezpieczeństwem i zapewnieniem poufności.
7. Członkom RGP oraz ich pełnomocnikom jak również odbiorcom końcowym
przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Każdej z tych osób przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora.
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ROZDZIAŁ IV
Opłaty
§22
1. Rodzaje, zasady ustalania i wysokość opłat, w zakresie nieuregulowanym
w przepisach niniejszego rozdziału, zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu
RGP, zwany dalej Tabelą Opłat Rejestrowych.
2. Stawki opłat zawartych w Tabeli Opłat Rejestrowych nie zawierają podatku
VAT.
3. Zmiana wysokości opłat wskazanych w Tabeli Opłat Rejestrowych, dokonana
po ustanowieniu obciążeń publicznoprawnych od czynności, za które
pobierane są te opłaty, nie zmienia statusu tych opłat, jako opłat, do których
należy doliczyć kwoty ewentualnych obciążeń publicznoprawnych.

§23
Zarząd TGE może, na czas określony, zmienić wysokość opłat zawartych w Tabeli
Opłat Rejestrowych.
§24
1. Członkowie RGP uiszczają opłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury przez TGE. Przez termin zapłaty rozumiany jest termin, w którym
środki mają się znaleźć na rachunku TGE wskazanym na fakturze.
2. W przypadku nieuregulowania należnej opłaty, TGE może uniemożliwić
korzystanie z systemu informatycznego Członkowi RGP niewypełniającemu
tego zobowiązania, do czasu uregulowania zaległości.
3. Faktury dotyczące opłat, określonych w Tabeli Opłat Rejestrowych, będą
wystawiane zgodnie ze szczegółowymi zasadami obliczania wysokości
i pobierania opłat giełdowych, obowiązującymi na TGE.
4. TGE zastrzega sobie prawo odstąpienia od pobrania opłaty od Członka RGP
w przypadku, gdy koszt pobrania opłaty przewyższa jej wysokość.

ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe
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§25
1. Zarząd Giełdy może podejmować uchwały
dotyczących zmian funkcjonowania RGP.

w

sprawach

szczegółowych

2. Uchwały, o których mowa w ust.1, a także inne komunikaty dotyczące
funkcjonowania systemu RGP, udostępniane są Członkom RGP niezwłocznie
poprzez stronę internetową Giełdy.
3. Uchwały, o których mowa w ust.1, wchodzą w życie po upływie jednego tygodnia
od ich opublikowania zgodnie z ust.2, chyba że ze względu na potrzeby
funkcjonowania RGP uzasadniona jest inna data wejścia w życie tych uchwał.
4. Zarząd Giełdy w drodze uchwały lub upoważniona osoba w drodze decyzji
podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych przypadkach dotyczących
rejestracji i ewidencji Gwarancji Pochodzenia w ramach bieżącego zarządzania
RGP. Uchwały Zarządu Giełdy lub decyzje upoważnionej osoby, podejmowane
w ramach bieżącego zarządzania RGP wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia,
chyba że uchwała lub decyzja wskazuje inny termin. Przepis ust.2 stosuje się
odpowiednio.
§26
1. TGE ma prawo czasowego wyłączenia dostępu Członków RGP do systemu
informatycznego RGP w przypadku konieczności dokonania zmian, usunięcia
usterek, napraw lub konserwacji systemu informatycznego RGP (przerwa
techniczna). TGE informuje Członków RGP z wyprzedzeniem o planowanej
przerwie technicznej w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie TGE.
2. Członkowie RGP obowiązani są uwzględnić planowaną przez TGE przerwę
techniczną w swoich czynnościach w RGP i ponoszą wyłączne ryzyko związane
z wygaśnięciem Gwarancji Pochodzenia w czasie trwania przerwy technicznej.
TGE wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Członków RGP
związaną z wygaśnięciem Gwarancji Pochodzenia w czasie trwania przerwy
technicznej.
§27
TGE wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Członków RGP
w związku z wystąpieniem awarii systemu informatycznego RGP w najszerszym
zakresie dozwolonym przez prawo, w szczególności TGE zrzeka się i wyłącza swoją
odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z wygaśnięciem Gwarancji
Pochodzenia w czasie trwania awarii systemu informatycznego RGP. W sytuacji
awarii systemu informatycznego RGP TGE odpowiada jedynie w przypadku, gdy
szkoda powstała z winy umyślnej TGE i pod warunkiem, że Członek RGP wykaże
bezpośredni związek pomiędzy winą umyślną TGE a stratą przez siebie poniesioną.
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§28
Niniejszy Regulamin nie zmienia postanowień Regulaminu Świadectw
Pochodzenia.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia
Tabela Opłat Rejestrowych:
1. Opłata za wpis Gwarancji Pochodzenia: 0,03 PLN/MWh
2. Opłata za wpis Gwarancji Pochodzenia uznanej przez Prezesa URE: 0,50 PLN/MWh
3. Opłata za zgłoszenie przekazania Gwarancji Pochodzenia odbiorcy końcowemu: 0,06
PLN/MWh
4. Opłata za każde przyjęcie oferty sprzedaży Gwarancji Pochodzenia dla strony, która
zwiększyła ilość Gwarancji Pochodzenia na swoim koncie : 0,04 PLN/MWh
5. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przeksięgowanie z § 17 Regulaminu RGP dla strony, która
zwiększyła ilość Gwarancji Pochodzenia na swoim koncie: 0,10 PLN/MWh
6. Opłata za wystawienie potwierdzenia przysługiwania danej Gwarancji Pochodzenia: 50 PLN
od wydanego dokumentu potwierdzającego.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia
Wniosek o uzyskanie statusu Członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia
My, niżej podpisani, działając w imieniu.................................................................................
(„Wnioskodawcy”) na podstawie § 4 Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia, zwracamy się do
Towarowej Giełdy Energii S.A. o nadanie Wnioskodawcy statusu Członka Rejestru Gwarancji
Pochodzenia. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Regulaminu Rejestru Gwarancji
Pochodzenia (dalej „Regulamin RGP”) i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
Wnioskodawca wyraża nieodwołalną zgodę na przekazywanie przez pracowników Towarowej Giełdy
Energii S.A. informacji dotyczących wnioskodawcy, które mogą być potencjalnie gromadzone przez
TGE S.A. w związku z działalnością wnioskodawcy w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia, na każde
żądanie podmiotów uprawnionych do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną
(niniejsza zgoda obowiązuje także po ustaniu członkostwa).
Zobowiązujemy się również do informowania Towarowej Giełdy Energii S.A. o wszelkich zmianach
danych zawartych w niniejszym wniosku, a także do przedstawiania innych informacji na jej żądanie.
Poniżej wskazujemy wymagane zgodnie z Regulaminem RGP dane niezbędne do rozpatrzenia
wniosku.
Dane Wnioskodawcy:
Firma Wnioskodawcy
Używany skrót firmy
Adres siedziby Wnioskodawcy
Kod pocztowy / miasto
Adres poczty elektronicznej
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
*o ile podmiot posiada ten numer
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Numer statystyczny REGON
Numer posiadanej koncesji na obrót lub
wytwarzanie energii elektrycznej lub innej
koncesji wydanej przez URE, jeśli podmiot jest
zobowiązany do jej posiadania.
Adres strony www podmiotu
Kod spółki w Rejestrze Świadectw Pochodzenia
(jeżeli dotyczy)
Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej
4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, tge@tge.pl
Dane będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia przez TGE z wnioskodawcą
umowy o członkostwo w RGP, późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE, a także w celu
prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia i obsługi Członków Rejestru Gwarancji Pochodzenia,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie
danych osobowych).
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych) oraz wypełniania przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii,
ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Art. 6 ust. 1 lit
c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
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Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Rejestrze oraz do chwili przedawnienia
ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu
statusu członka w Rejestrze.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na zlecenie TGE usługi finansowoksięgowe i doradcze, oraz inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych
przepisami prawa Przekazywanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem
i zapewnieniem poufności.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy
kierować na adres mailowy: daneosobowe@tge.pl.
.......................................

........................................

.........................................

pieczątki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

…………………………………………………………
miejscowość i data
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia
Lista
osób
upoważnionych
do
w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

reprezentowania

wnioskodawcy

Pełnomocnictwo
Działając w imieniu ………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu, NIP,
REGON) niniejszym udzielamy osobom wymienionym na poniższej liście (Tabela nr 1)
pełnomocnictwa do wykonywania czynności w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia, prowadzonym przez
Towarową Giełdę Energii S.A. (w skrócie TGE), w zakresie wskazanym w Tabeli nr 2.
Wszystkie dane w poniższej tabeli są obowiązkowe.
Tabela nr 1 Lista osób upoważnionych

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Adres e-mail

Wzór podpisu

Złożenie wzoru podpisu w tabeli nr 1 zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu RGP i stanowi
potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.

Tabela nr 2 Zakres umocowania
Zakres umocowania do czynności w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

1.
2.
3.
4.

Dostęp do danych wszystkich operacji, wykonanych na koncie rejestrowym,
Zgłaszanie przekazania Gwarancji Pochodzenia odbiorcy końcowemu,
Zgłaszanie oraz składanie wniosków o wydanie dokumentu potwierdzającego
przysługujące Gwarancje Pochodzenia,
Zawieranie umów sprzedaży Gwarancji Pochodzenia w Systemie informatycznym RGP

Każdy z pełnomocników upoważniony jest do dokonywania wskazanych czynności samodzielnie.
Jednocześnie oświadczamy, że wszystkie wcześniej udzielone pełnomocnictwa dla osób
upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy w RGP zostały odwołane. (skreślić, jeżeli nie
dotyczy).
Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej
4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, tge@tge.pl
Dane będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia przez TGE z wnioskodawcą
umowy o członkostwo w RGP, późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE, a także w celu
prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia i obsługi Członków Rejestru Gwarancji Pochodzenia,
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie
danych osobowych).
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Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych) oraz wypełniania przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii
,ustawy
o
promowaniu
energii
elektrycznej
z
wysokosprawnej
kogeneracji
(Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Rejestrze oraz do chwili przedawnienia
ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu
statusu członka w Rejestrze.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na zlecenie TGE usługi finansowoksięgowe i doradcze, oraz inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych
przepisami prawa. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem
i zapewnieniem poufności.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy
kierować na adres mailowy: daneosobowe@tge.pl.

.......................................

........................................

.........................................

pieczątki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

………………………………………………………….
miejscowość i data

Dodatkowo wymagane dokumenty, stanowiące załącznik do Wniosku:
1.

2.

Dokumenty identyfikacyjne Wnioskodawcy:
a) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wnioskodawcy lub wydruk
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego informacji odpowiadającej
odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
b) kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP oraz numeru REGON,
c) pełna kopia posiadanej koncesji wydanej przez Prezesa URE, jeżeli podmiot jest
zobowiązany do jej posiadania.
Obecnych Członków Rejestru Świadectw Pochodzenia zwalnia się z obowiązku przestawiania
wyżej wymienionych dokumentów, przy czym Giełda ma prawo wezwać do ich przedłożenia
w każdym czasie.
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia
Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego przekazanie gwarancji
z odnawialnych źródeł energii
My, niżej podpisani, działając na rzecz …………………………………………………………………………………… (nazwa, NIP), na
podstawie § 19 ust.5 w związku z ust. 1 oraz 3 Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia, zwracamy się do
Państwa
z
uprzejmą
prośbą
o
potwierdzenie,
iż
na
rzecz
…………………………………………………………………………………………………… w chwili przekazania przysługiwały następujące
Gwarancje Pochodzenia objęte tym przekazaniem:
Tabela nr 1

Numer indywidualny Gwarancji Pochodzenia

Chwila przekazania

Liczba MWh

1.
2.
3.

Gwarancje pochodzenia przekazane zostały następującemu odbiorcy końcowemu:
Tabela nr 2
Nazwa/firma odbiorcy
końcowego lub imię i nazwisko
odbiorcy końcowego

NIP

KRS

ADRES (miejscowość, ulica,
kod pocztowy)

Dokument potwierdzający wydawany jest dla jednego odbiorcy końcowego.
Tabela nr 3
Okres zużycia energii objęty niniejszym
wnioskiem

☐

Ujawnienie źródła energii

☐

Inny:…………………………………………………………………………

Cel przekazania*

Komentarz Wnioskodawcy
Podanie informacji na temat okresu zużycia energii oraz dodawanie komentarza nie jest wymagane. Dane te
podawane są na wniosek podmiotu przekazującego i na jego odpowiedzialność. * W przypadku braku informacji
o celu przekazania, w dokumencie potwierdzającym pojawi się zapis „Ujawnienie źródła energii”.
Język dokumentu:

☐ Polski

☐ Angielski

Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej
4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, tge@tge.pl
Dane będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia przez TGE z wnioskodawcą
umowy o członkostwo w RGP, późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE, a także w celu
prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia i obsługi Członków Rejestru Gwarancji Pochodzenia,
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie
danych osobowych).
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych) oraz wypełniania przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii
,ustawy
o
promowaniu
energii
elektrycznej
z
wysokosprawnej
kogeneracji
(Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Rejestrze oraz do chwili przedawnienia
ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu
statusu członka w Rejestrze.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na zlecenie TGE usługi finansowoksięgowe i doradcze, oraz inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych
przepisami prawa. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem i
zapewnieniem poufności.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy
kierować na adres mailowy: daneosobowe@tge.pl.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

pieczątki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
…………………………………………………………
Miejscowość i data
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Klauzula informacyjna
(przekazywana odbiorcy końcowemu razem z dokumentem potwierdzającym przekazanie gwarancji
z odnawialnych źródeł energii)
Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej
4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, tge@tge.pl
Dane będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia przez TGE z wnioskodawcą
umowy o członkostwo w RGP, późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE, a także w celu
prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia obsługi Członków Rejestru Gwarancji Pochodzenia,
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie
danych osobowych).
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych) oraz wypełniania przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii,
ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawy o giełdach
towarowych (Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Rejestrze oraz do chwili przedawnienia
ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu
statusu członka w Rejestrze.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na zlecenie TGE usługi finansowoksięgowe i doradcze, oraz inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych
przepisami prawa. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem
i zapewnieniem poufności.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy
kierować na adres mailowy: daneosobowe@tge.pl.

…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko odbiorcy końcowego
…………………………………………………………
miejscowość i data
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia
Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego przekazanie gwarancji
z wysokosprawnej kogeneracji
My, niżej podpisani, działając na rzecz …………………………………………………………………………………… (nazwa, NIP), na
podstawie § 19 ust. 5 w związku z ust. 1 oraz 3 Regulaminu Rejestru Gwarancji Pochodzenia, zwracamy się do
Państwa
z
uprzejmą
prośbą
o
potwierdzenie,
iż
na
rzecz
…………………………………………………………………………………………………… w chwili przekazania przysługiwały następujące
Gwarancje Pochodzenia objęte tym przekazaniem:
Tabela nr 1

Numer indywidualny Gwarancji Pochodzenia

Chwila przekazania

Liczba MWh

1.
2.
3.

Gwarancje pochodzenia przekazane zostały następującemu odbiorcy końcowemu:
Tabela nr 2
Nazwa/firma odbiorcy
końcowego lub imię i nazwisko
odbiorcy końcowego

NIP

KRS

ADRES (miejscowość, ulica,
kod pocztowy)

Dokument potwierdzający wydawany jest dla jednego odbiorcy końcowego.
Tabela nr 3
Okres zużycia energii objęty niniejszym
wnioskiem

☐

Ujawnienie źródła energii

☐

Inny:……………………………………………………………………

Cel przekazania*

Komentarz Wnioskodawcy
Podanie informacji na temat okresu zużycia energii oraz dodawanie komentarza nie jest wymagane. Dane te
podawane są na wniosek podmiotu przekazującego i na jego odpowiedzialność. * W przypadku braku informacji
o celu przekazania, w dokumencie potwierdzającym pojawi się zapis „Ujawnienie źródła energii”.
Język dokumentu:

☐ Polski

☐ Angielski

Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej
4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, tge@tge.pl
Dane będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia przez TGE z wnioskodawcą
umowy o członkostwo w RGP, późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE, a także w celu
prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia i obsługi Członków Rejestru Gwarancji Pochodzenia,
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie
danych osobowych).
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych) oraz wypełniania przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii
,ustawy
o
promowaniu
energii
elektrycznej
z
wysokosprawnej
kogeneracji
(Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Rejestrze oraz do chwili przedawnienia
ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu
statusu członka w Rejestrze.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na zlecenie TGE usługi finansowoksięgowe i doradcze, oraz inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych
przepisami prawa. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem
i zapewnieniem poufności.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy
kierować na adres mailowy: daneosobowe@tge.pl.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

pieczątki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
…………………………………………………………
Miejscowość i data
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Klauzula informacyjna
(przekazywana odbiorcy końcowemu razem z dokumentem potwierdzającym przekazanie gwarancji
z wysokosprawnej kogeneracji)
Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej
4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, tge@tge.pl
Dane będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia przez TGE z wnioskodawcą
umowy o członkostwo w RGP, późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE, a także w celu
prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia i obsługi Członków Rejestru Gwarancji Pochodzenia,
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie
danych osobowych).
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych) oraz wypełniania przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii,
ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawy o giełdach
towarowych (Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Podanie danych jest warunkiem wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.
Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Rejestrze oraz do chwili przedawnienia
ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu
statusu członka w Rejestrze.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na zlecenie TGE usługi finansowoksięgowe i doradcze, oraz inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych
przepisami prawa. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem
i zapewnieniem poufności.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych prosimy
kierować na adres mailowy: daneosobowe@tge.pl.

…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko odbiorcy końcowego
…………………………………………………………
miejscowość i data
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