
Stan prawny na dzień 10 stycznia 2018 r. 

 

1. Czy mogę przystąpić do aukcji dla nowych instalacji, jeśli zamierzam wykorzystać 
używaną turbinę wiatrową?  

Wytwórca energii elektrycznej w tzw. nowej instalacji OZE (która rozpocznie wytwarzanie po raz 

pierwszy po dniu zamknięcia aukcji), może przystąpić do aukcji wyłącznie w przypadku, gdy 

urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej zostały wyprodukowane w terminach 

określonych w art. 74 ust. 1 ustawy OZE - tj. nie później niż w ciągu 48 miesięcy, a w przypadku 

instalacji wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej siłę wiatru na morzu nie później 

niż w terminie 72 miesięcy, przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej 

instalacji odnawialnego źródła energii. 

2. Wytwarzam energię elektryczną od 2010 r. Jak mogę przystąpić do aukcji?  

Wytwórca, który rozpoczął wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE przed 1 lipca  

2016 r., zainteresowany uczestnictwem w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej, zobligowany 

jest do zarejestrowania konta w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA) i złożenia za jej 

pośrednictwem deklaracji o przystąpieniu do aukcji. Zakres danych wymaganych do wskazania  

w deklaracji określa art. 71 ustawy OZE. Należy pamiętać, że całkowity okres przysługującego 

wsparcia (łącznie w postaci świadectw pochodzenia oraz systemu aukcyjnego) obowiązujący 

wytwórców, którzy w danym roku wygrywają aukcję jest ustalany zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy 

OZE w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii, przy czym  okres ten nie 

może być dłuższy niż 15 lat od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w danej 

instalacji, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia i nie może trwać dłużej niż do 

dnia 31 grudnia 2035 r.  Złożenie oferty we właściwej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej 

możliwe będzie wyłącznie w odniesieniu do instalacji, dla której administrator systemu 

zaakceptował deklarację o przystąpieniu do aukcji wysłaną za pośrednictwem IPA. 

3. Zamierzam wytwarzać energię elektryczną w nowej instalacji OZE. Jak mogę przystąpić 
do aukcji?  

Wytwórca zobligowany jest do zarejestrowania konta w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA) 

i złożenia za jej pośrednictwem wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału  

w aukcji. Zakres danych i dokumentów wymaganych do wniosku określa art. 75 ustawy OZE.  

W przypadku nowej instalacji całkowity okres przysługującego wsparcia obowiązujący 

wytwórców, którzy w danym roku wygrywają aukcję jest ustalany zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy 

OZE w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii, przy czym okres ten nie 
może być dłuższy niż 15 lat od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach 

systemu aukcyjnego po dniu zamknięcia aukcji (w której Wytwórca zwyciężył) i nie może być 

dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2035 r., a w przypadku instalacji wykorzystującej do wytwarzania 

energii elektrycznej energię wiatru na morzu - nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2040 r. Złożenie 

oferty we właściwej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej możliwe będzie wyłącznie  

w odniesieniu do instalacji, dla której administrator systemu zaakceptował wniosek o wydanie 

zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji  wysłany za pośrednictwem IPA. 

4. Mam instalację, z którą chcę przystąpić do aukcji. Kiedy i na jaki rachunek powinienem 
wpłacić kaucję?  

Wytwórca wnosi kaucję na indywidualny numer rachunku bankowego, który nadawany jest przez 
system Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA) na koncie Wytwórcy w odniesieniu do konkretnej 
instalacji OZE, dla której administrator IPA zaakceptował wysłany przez Wytwórcę za 



pośrednictwem IPA wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji lub 
deklarację o przystąpieniu do aukcji.  
UWAGA: Stany kaucji znajdujące się na rachunkach bankowych instalacji, aktualizowane są 
zgodnie z §10 Regulaminu aukcji, udostępnionym pod adresem:  

http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-
oze/dokumenty/6548,Regulamin-aukcji.html 

5. Zapomniałem hasła. Jak mogę odzyskać dostęp do mojego konta w IPA?  

Aby odblokować konto w IPA, Wytwórca (w tym jego pełnomocnik bądź osoba wskazana do 
kontaktu w formularzu rejestracji konta w Internetowej Platformie Aukcyjnej) powinien wysłać 
zgłoszenie zawierające dane wskazane podczas rejestracji konta w Internetowej Platformie 
Aukcyjnej. Formularz wniosku o odblokowanie konta w IPA dostępny jest w zakładce 
„Przewodnik dla wytwórców”: 

https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-
oze/dokumenty/6549,Przewodnik-dla-wytworcow.html 
 
Zgłoszenie można złożyć:  

 drogą elektroniczną na adres mailowy aukcjeoze@ure.gov.pl, 
 na skrzynkę ePUAP URE, 
 drogą pocztową na adres URE. 

6. Kto powinien podpisać ofertę w aukcji?  

Podpisy pod ofertą muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wytwórcy, 
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, a w przypadku spółki cywilnej – wszyscy wspólnicy. 
Szczegółowe zasady składania podpisów pod ofertami zostały określone w Informacji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2016, dostępnej pod adresem: 

http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-
oze/komunikaty/6742,Informacja-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-482016-dotyczaca-
zasad-skladan.html 

7. Jakie są wymagania organu w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego?  

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien określać zakres rzeczowy (etapy) inwestycji oraz 
przedziały czasowe ich realizacji – w układzie tygodniowym bądź miesięcznym licząc od wygrania 
aukcji jako pozycji startowej. Niezbędne jest oznaczenie w harmonogramie planowanego terminu 
pierwszego wytworzenia energii elektrycznej i wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej. 
Harmonogram powinien zawierać źródła finansowania realizowanej inwestycji, w tym 
jednoznacznie określać, czy przedsięwzięcie to finansowane będzie ze środków stanowiących 
pomoc publiczną (w tym z kredytów bankowych o charakterze preferencyjnym). Przykładowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy (w edytowalnym pliku) dostępny jest w zakładce 
„Przewodnik dla wytwórców”: 

https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-
oze/dokumenty/6549,Przewodnik-dla-wytworcow.html 

8. Na kiedy zaplanowano kolejne aukcje?  

Prezes URE ogłasza i przeprowadza aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie aktów wykonawczych do ustawy OZE  
tj. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej  
z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji, rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej  
z odnawialnych źródeł energii, a także rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny 
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referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących 
wytwórców, którzy wygrali aukcje. 
Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 
30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. 

9. Jak należy podpisać ofertę w aukcji?  

Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy OZE, oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.  W sytuacji, gdy oferta w aukcji musi zostać podpisana przez kilka osób reprezentujących 
Wytwórcę, system Internetowej Platformy Aukcyjnej umożliwia złożenia zarówno podpisów 
zaufanych ePUAP, jak też kwalifikowanych podpisów elektronicznych w dowolnej ilości.  

10. Czy wszystkie sprawy związane z udziałem w aukcji może załatwić pełnomocnik?  

Zarówno wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji jak i deklarację  
o przystąpieniu do aukcji może podpisać i wysłać za pośrednictwem Internetowej Platformy 
Aukcyjnej pełnomocnik Wytwórcy. W takim przypadku do wniosku bądź deklaracji należy 
załączyć plik w formacie „.pdf” zawierający pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentacji Wytwórcy (w przypadku prokurenta – odpis z KRS), a także  dowód wniesienia 
płaty opłaty skarbowej z tytułu przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa (prokury) w wysokości 17,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia 
opłat skarbowych dostępne są w Informacji URE z 03.11.2016 r., dostępnej pod adresem: 

https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-
oze/komunikaty/6752,Informacja-w-sprawie-wnoszenia-oplat-skarbowych-z-tytulu-wydania-
zaswiadczenia-o.html 

UWAGA: Powyższe nie dotyczy zasad składania podpisów pod ofertą sprzedaży energii 
elektrycznej w aukcji. Zasady składania podpisów pod ofertą reguluje par. 5 Regulaminu Aukcji, 
zgodnie z którym oferty w aukcji nie może podpisać pełnomocnik Wytwórcy (w tym prokurent). 
Dodatkowo, szczegółowe wymogi w zakresie składania podpisów pod ofertą omówione zostały 
w pytaniu nr 6 w ramach niniejszej informacji. 

11. Czy pomoc publiczna udzielana w trakcie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej  
z odnawialnych źródeł jest  legalna? 

W dniu 13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wspierania energii ze 
źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN (około 9,4 mld EUR). Więcej informacji można 
znaleźć w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej, dostępnym pod adresem: 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5261_pl.html 

12. W jaki sposób mogę ponownie ubiegać się o zaświadczenie dla tej samej instalacji OZE, 
w przypadku kiedy poprzednie zaświadczenie straciło ważność a instalacja nie 
wygrała aukcji? 

Aby ponownie uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji dla instalacji 
odnawialnego źródła energii, dla której zostało już wydane zaświadczenie ale straciło ono 
ważność, należy ponownie wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie zaświadczenia  
o dopuszczeniu do udziału w aukcji dla tej instalacji. Zakres danych i informacji, które musi 
zawierać wniosek, a także dokumenty, które należy do niego załączyć określa art. 75 ustawy OZE. 
Jeżeli stan faktyczny i prawny instalacji OZE od czasu wydania wcześniejszego zaświadczenia nie 
uległ zmianie, w treści wniosku można zawrzeć prośbę o wykorzystanie pozostającej w mocy 
dokumentacji zgromadzonej przez organ w trakcie pierwotnego postępowania 
administracyjnego (i kolejnych – jeżeli były) oraz oświadczenie, że stan faktyczny i prawny 
planowanej instalacji nie uległ zmianie. 

https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-oze/komunikaty/6752,Informacja-w-sprawie-wnoszenia-oplat-skarbowych-z-tytulu-wydania-zaswiadczenia-o.html
https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-oze/komunikaty/6752,Informacja-w-sprawie-wnoszenia-oplat-skarbowych-z-tytulu-wydania-zaswiadczenia-o.html
https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-oze/komunikaty/6752,Informacja-w-sprawie-wnoszenia-oplat-skarbowych-z-tytulu-wydania-zaswiadczenia-o.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5261_pl.htm


13. Odkupiłem projekt instalacji OZE od innego wytwórcy, który uzyskał dla niej 
zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji, ale jej nie wygrał. Czy aby 
przystąpić do aukcji muszę uzyskać nowe zaświadczenie? 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy OZE, procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania 
energii elektrycznej w danej instalacji podlega Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii, który zamierza przystąpić do aukcji. Wytwórca, który chce przystąpić do aukcji  
z daną instalacją powinien złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, wskazując jednocześnie, że 
jego przedmiotem jest instalacja, w odniesieniu do której zostało wydane uprzednio 
zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Zakres danych i informacji które musi 
zawierać wniosek a także dokumenty, które powinny być do niego załączone określa art. 75 
ustawy OZE. 

14. Czy cena oferowana w aukcji jest ceną netto czy brutto? 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Energii, cenę zaoferowaną przez inwestora w aukcji 
należy traktować jako cenę netto. Co istotne, powyższa metodyka wyrażania ceny w ofercie 
aukcyjnej jest spójna z założeniami Ministerstwa Energii w zakresie wyliczania wysokości cen 
referencyjnych na potrzeby systemu aukcyjnego. 


