
    

Warszawa, dnia 19 marca 2019 r.  
 
 

Instrukcja  
dotycząca realizacji obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej 

z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty 
wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

przeprowadzone w latach 2016-2017, a następnie uzyskali zaświadczenie, o którym 
mowa w art. 70b ust. 8 ustawy OZE („systemy FIT/FIP”). 

 

 

 

Wytwórcy, którzy wygrali aukcje przeprowadzone w latach 2016 - 2017 r., a następnie uzyskali 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389, z późn. zm.) - tj. zaświadczenie w „systemach FIT/FIP” 

- zobligowani są - niezależnie od sprawozdań wymaganych w związku z uczestnictwem 

w  systemach FIT/FIP - do przekazania: 
 

 

 

1. informacji o ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii 

na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia – dane te są niezbędne w celu dokonania 

rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii, z uwzględnieniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy 

o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276) – 

dalej „ustawa zmieniająca” i należy je przekazać niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa 

w aukcyjnym systemie wsparcia;   
 
 
 

2. oświadczenia potwierdzającego, że skumulowane wsparcie, otrzymane do dnia 

zakończenia uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia, nie przekracza 

maksymalnej wartości pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 lipca 

2018 r., oraz zawierającego informacje o wartości otrzymanej pomocy i dane 

wykorzystane przez wytwórcę do obliczenia skumulowanego wsparcia – w terminie 90 dni 

od dnia zakończenia tego okresu - (patrz art. 4 ust. 4 ustawy zmieniającej) - załącznik do 

ww. oświadczenia stanowi tabela pn. Zestawienie danych na potrzeby rozliczenia pomocy 

publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia, którą niezależnie od przekazania 

w jednej z form wskazanych poniżej, należy również przesłać w formacie .xlsx na adres poczty 

elektronicznej sprawozdania.aukcjeoze@ure.gov.pl. 

 

Dodatkowo informujemy, że na potrzeby rozliczenia uzyskanego przez wytwórcę stopnia 

wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej w instalacji (SWM), określonego 

w art. 73 ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 14 lipca 2018 r., zastosowanie znajdzie art. 4 ust. 2-3 ustawy zmieniającej.  
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W przypadku nieuzyskania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej w instalacji, 

obliczonego jako średnia arytmetyczna dla następujących po sobie okresów trzech pełnych lat 

kalendarzowych, wytwórca zwraca Zarządcy Rozliczeń S.A., wraz z odsetkami, pomoc publiczną 

uzyskaną w odniesieniu do energii elektrycznej sprzedanej w roku, w którym wymagany stopień 

wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej nie został osiągnięty. W przypadku gdy okres, 

w którym przysługuje wsparcie, jest krótszy niż trzy lata, weryfikacja stopnia 

wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej przeprowadzana jest dla tego okresu. 

Z kolei zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie aukcji, stopień wykorzystania mocy 

zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, wyrażany jest w [MWh/MW/rok] i stanowi iloraz 

ilości energii elektrycznej oferowanej do sprzedaży w danym okresie oraz mocy zainstalowanej 

elektrycznej tej instalacji.  

Z uwagi, na fakt, że nie upłynął jeszcze 3- letni okres rozliczeniowy w odniesieniu do żadnej 

instalacji objętej zwycięską oferta w dotychczas rozstrzygniętych aukcjach, poniżej uprzejmie 

przedstawiamy wzór uwzględniający dotychczasowy okres wsparcia aukcyjnego:  

 

𝑺𝑾𝑴∗ =
𝐢𝐥𝐨ść 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐢 𝐬𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚𝐧𝐞𝐣 𝐨𝐛𝐣ę𝐭𝐞𝐣 𝐚𝐮𝐤𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲𝐦 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐞𝐦 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 [𝐌𝐖𝐡] × 𝟑𝟔𝟓 𝐝𝐧𝐢

𝐦𝐨𝐜 𝐳𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐲𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐣𝐢 [𝐌𝐖] × 𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐝𝐧𝐢 𝐰 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢𝐞 𝐚𝐮𝐤𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲𝐦
 

 

zwracając jednocześnie Państwu uwagę na treść Komunikatu Zarządcy Rozliczeń S.A. 

dotyczącego sprawozdań miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 93 

ust. 2 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii:  

https://www.zrsa.pl/komunikat-zasady-rozliczania-przez-zarzadce-rozliczen-s-a-ujemnego-salda-

wnioskowanego-w-zwiazku-z-realizacja-obowiazku-sprzedazy-energii-elektrycznej-z-

odnawialnych-zrodel-energii-w-ramach-system/. 

Rekomendowane wzory sprawozdań, o których mowa w niniejszej Instrukcji dostępne są 

na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w dziale „Odnawialne Źródła Energii” 

/ „Aukcje OZE” / „Formularze sprawozdawcze” / „Dla wytwórców energii w instalacjach 

migrujących z aukcji do systemów FIT/FIP”.  

 

Wszelkie pytania dotyczące przekazywania sprawozdań, a także sprawozdania prosimy również 

przesyłać na adres: sprawozdania.aukcjeoze@ure.gov.pl. 

 

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do 

reprezentowania Wytwórcy ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub 

https://www.zrsa.pl/komunikat-zasady-rozliczania-przez-zarzadce-rozliczen-s-a-ujemnego-salda-wnioskowanego-w-zwiazku-z-realizacja-obowiazku-sprzedazy-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-ramach-system/
https://www.zrsa.pl/komunikat-zasady-rozliczania-przez-zarzadce-rozliczen-s-a-ujemnego-salda-wnioskowanego-w-zwiazku-z-realizacja-obowiazku-sprzedazy-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-ramach-system/
https://www.zrsa.pl/komunikat-zasady-rozliczania-przez-zarzadce-rozliczen-s-a-ujemnego-salda-wnioskowanego-w-zwiazku-z-realizacja-obowiazku-sprzedazy-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-ramach-system/
mailto:sprawozdania.aukcjeoze@ure.gov.pl


3 

 

kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa 

bądź prokury [część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.)]. Zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na 

rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 

Warszawa, numer rachunku: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055. 

W przypadku uznania, iż przedstawione Prezesowi URE informacje mają charakter sensytywny 

i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), prosimy 

o przekazanie stosownej informacji w tym zakresie.  

 

Sprawozdania i oświadczenia można przekazywać do Urzędu w następującej formie: 

1. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, po opatrzeniu 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

zgodnie z zasadami reprezentacji Wytwórcy lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. 

2. Pisemnie na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych,  

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź bezpośrednio w Kancelarii Urzędu. 

3. Informacje można przekazać także za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, 

względnie w innej formie pozwalającej na ustalenie, że znajdowały się one w Urzędzie 

w terminie wynikającym z przepisów prawa. Powyższe nie zwalnia jednak 

z obowiązku przesłania przedmiotowych informacji w formie pisemnej.   

 
 


