Warszawa, 31.12.2019

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 107/2019 w sprawie obowiązku poddania się w
2020 roku, certyfikacji ogólnej przez właścicieli jednostek wytwórczych istniejących, których moc
osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o
rynku mocy
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w 2020 r. wszyscy właściciele jednostek
fizycznych wytwórczych istniejących1, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW są
obowiązani zgłosić taką jednostkę do certyfikacji ogólnej.
Do certyfikacji ogólnej może również zostać zgłoszona jednostka fizyczna wytwórcza planowana,
jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej
(istniejąca lub planowana) oraz magazyn energii (art. 2 ust. 1 pkt 7-11 i pkt 18 ustawy o rynku mocy).
W przypadku gdy jednostka fizyczna wytwórcza istniejąca została wpisana do rejestru podczas procesu
certyfikacji ogólnej w roku 2019, wnioskodawca, może, w niniejszym procesie certyfikacji ogólnej,
przedłożyć wniosek o rejestrację zawierający tylko uzupełnienie lub zmianę informacji przekazanych w
poprzedniej certyfikacji ogólnej (art. 12 ust. 3 ustawy o rynku mocy).
Proces certyfikacji ogólnej prowadzony jest przez operatora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
(PSE S.A.). Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej w 2020 r. został ogłoszony przez PSE S.A. i
jest dostępny pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-ogolna.
Proces certyfikacji ogólnej w 2020 r. rozpocznie się w dniu 2 stycznia 2020 r., a wnioski o wpis do
rejestru rynku mocy będzie można składać jedynie do 11 stycznia 2020 r.
Wnioski należy składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy, który znajduje się na stronie
PSE S.A. https://purm.pse.pl.
Certyfikacja ogólna prowadzona jest zgodnie z regulaminem rynku mocy zatwierdzonym decyzją
administracyjną Prezesa URE z dnia 30 marca 2018 r.
Nieprzystąpienie do certyfikacji ogólnej podlega karze pieniężnej. Stosownie do art. 85 ust. 1 pkt 1-3
ustawy o rynku mocy karze pieniężnej podlega ten, kto:
-

nie wykonuje obowiązku przystąpienia do certyfikacji ogólnej,
w certyfikacji przekazuje dane lub informacje nieprawdziwe lub niepełne,
w certyfikacji dopuścił się zachowania niezgodnego z przepisami prawa lub regulaminem rynku
mocy.

Karę wymierza Prezes URE po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Jej wysokość nie
może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku
podatkowym. Jedynie podmioty certyfikowane będą mogły przystąpić do dalszych procesów rynku
mocy.
Ewentualne pytania można kierować na adres: rynek.mocy@ure.gov.pl oraz bezpośrednio do PSE S.A.
na adres: rynek.mocy@pse.pl
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Obowiązek ten dotyczy również podmiotów upoważnionych przez właścicieli jednostek fizycznych do
dysponowania tymi jednostkami.
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