
  

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych za 2022 r. – system aukcyjny 

 

 
Aukcje przeprowadzone w latach 2016 oraz 20171 

Stan na dzień  
31 grudnia 2022 r. 

Rozpoczęto wytwarzanie energii elektrycznej w danej instalacji odnawialnego źródła energii 

Rodzaj sprawozdania, 
które należy przekazać 

do Urzędu Regulacji 
Energetyki 

- informacja o ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w poprzednim roku kalendarzowym - w terminie 
30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego tj. do dnia 30 stycznia 2023 r.2  
 
 

- oświadczenie potwierdzające, że skumulowane otrzymane do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego wsparcie nie przekracza maksymalnej 
wartości pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 lipca 2018 r. Oświadczenie winno 
zawierać informację o wartości otrzymanej pomocy publicznej i dane wykorzystane przez wytwórcę do obliczenia skumulowanego wsparcia 
- w terminie 90 dni od dnia zakończenia okresu pełnych trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie tj. do dnia 31 
marca 2023 r. oraz po zakończeniu okresu wsparcia3  
 

 

- opinia akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji, potwierdzająca zasadność uznania instalacji za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 
8a, 9a lub 10a ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zawierająca informację na temat ilości energii elektrycznej wytworzonej 
w danym roku w tej instalacji w procesach wysokosprawnej kogeneracji oraz poza procesami wysokosprawnej kogeneracji – w terminie 
do dnia 15 marca każdego roku następującego po roku, o którym wytworzono energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (do dnia 
15 marca 2023 r.) - dotyczy wyłącznie jednostek, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a ustawy 
o odnawialnych źródłach energii4 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Uwaga! Obowiązek przekazywania informacji, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii dot. stanu wykonania harmonogramu został uchylony. 
2 Por. art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu obowiązującym w dniu przeprowadzenia danej aukcji – informacja jest przekazywana co roku, po rozpoczęciu sprzedaży 

energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. 
3 Por. art. 4 ust. 4 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) – informacja jest przekazywana co trzy 

pełne lata kalendarzowe, w których przysługiwało wsparcie oraz po zakończeniu okresu wsparcia.  
4 Por. art. 93a ustawy o odnawialnych źródłach energii – informacja jest przekazywana co roku, po rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. 
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 Aukcje przeprowadzone od 2018 roku5 

Stan na dzień  
31 grudnia 2022 r. 

Rozpoczęto sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej 
w danej instalacji odnawialnego źródła energii w ramach systemu aukcyjnego 

Nie rozpoczęto sprzedaży 
energii elektrycznej 

wytworzonej w danej 
instalacji odnawialnego 

źródła energii 

Rodzaj 
sprawozdania, które 
należy przekazać do 

Urzędu Regulacji 
Energetyki 

 

- informacja o dniu wytworzenia oraz wprowadzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do sieci, 
potwierdzona przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej i jej sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego - w terminie 30 dni od dnia tej sprzedaży po raz 
pierwszy w ramach wygranej oferty aukcyjnej6 

 
- oświadczenie o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii, w poprzednim roku kalendarzowym, albo oświadczenia o wartości tej pomocy obliczonej zgodnie z art. 39 ust. 3 
tej ustawy, zawierającego datę jej udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego pomocy – w terminie 
30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego  tj. do dnia 30 stycznia 2023 r.7 

 
- informacja o ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jaka została sprzedana w poprzednim roku 

kalendarzowym w ramach systemu aukcyjnego - w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego 
tj. do dnia 30 stycznia 2023 r.8 

 
- opinia akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, potwierdzająca zasadność uznania instalacji za instalację, o której mowa  
w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zawierająca 
informację na temat ilości energii elektrycznej wytworzonej w danym roku w tej instalacji w procesach 
wysokosprawnej kogeneracji oraz poza procesami wysokosprawnej kogeneracji – w terminie do dnia 
15 marca każdego roku następującego po roku, w którym wytworzono energię elektryczną w wysokosprawnej 
kogeneracji (do dnia 15 marca 2023 r.) - dotyczy wyłącznie jednostek, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 
3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a ustawy o odnawialnych źródłach energii9 

 

 

                                                           
5 Uwaga! Obowiązek przekazywania informacji, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii dot. stanu wykonania harmonogramu został uchylony. 
6 Por. art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, z uwzględnieniem przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania na podstawie art. 79a ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1524)  -  informacja jest przekazywana 
jednorazowo po rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. 

7 Por. art. 39 ust. 9 ustawy o odnawialnych źródłach energii – informacja jest przekazywana co roku w całym okresie wsparcia, po rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej w ramach 
aukcyjnego systemu wsparcia, w tym również za rok, w którym wsparcie zakończyło się.  

8 Por. art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii i – informacja jest przekazywana co roku, po rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu 
wsparcia.  

9 Por. art. 93a ustawy o odnawialnych źródłach energii – informacja jest przekazywana co roku, po rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. 
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 Aukcje przeprowadzone od 2018 roku 

Stan na dzień  
31 grudnia 2022 r. 

Rozpoczęto sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej 
w danej instalacji odnawialnego źródła energii w ramach systemu aukcyjnego 

Nie rozpoczęto sprzedaży 
energii elektrycznej 

wytworzonej w danej 
instalacji odnawialnego 

źródła energii 

Rodzaj 
sprawozdania, które 
należy przekazać do 

Urzędu Regulacji 
Energetyki 

- opinia akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, stwierdzająca zasadność uznania instalacji, za instalację, o której mowa  
w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, oraz zawierająca datę pierwszego wytworzenia energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji - w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej 
w ramach systemu aukcyjnego, dotyczy wyłącznie instalacji nowych10 

 

 
- doraźnie tj. jeśli po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy, o  którym 

mowa w art. 72 ust. 1 tej ustawy, którego oferta wygrała aukcję, zostanie udzielona pomoc inwestycyjna, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy,  
lub wzrośnie wartość tej pomocy – wytwórca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o odnawialnych źródłach energii – 
najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie takiej pomocy11 
 

                                                           
10 Por. art. 184c ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii – informacja jest przekazywana jednorazowo, po rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu  

 wsparcia 
11 Por. art. 39 ust. 7 ustawy o odnawialnych źródłach energii – informacja jest przekazywana doraźnie. 



  

Rekomendowane wzory sprawozdań, o których mowa powyżej dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w dziale „Odnawialne Źródła Energii” / „Aukcje 

OZE” / „Formularze sprawozdawcze”.  

 

Wszelkie pytania dotyczące przekazywania sprawozdań, a także sprawozdania prosimy również 

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

 

Sprawozdania i oświadczenia można przekazywać do Urzędu w następującej formie: 

 

Za pośrednictwem platformy IPA – o ile w zakładce „Moje Instalacje” / „Sprawozdania” 

na liście widnieje właściwe sprawozdanie ze statusem „Do realizacji”. 
 
 
 

Uwaga! Brak możliwości przekazania sprawozdania za pośrednictwem IPA, 

nie zwalnia wytwórcy z realizacji obowiązku w innej formie tj. np.:  
 
 

a) 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; 

b) pisemnie na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych,  

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

c) informacje można przekazać także za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, 

względnie w innej formie pozwalające 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.   

 

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 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 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.)]. Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu 

administracji rządowej - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m.st. Warszawa, zapłaty opłaty 

skarbowej należy dokonać na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku wpłat 

bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, numer 

rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. 

 

mailto:sprawozdania.aukcjeoze@ure.gov.pl
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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 2022 r. poz. 1233), a zatem jako takie nie powinny 

być ujawniane podmiotom trzecim, prosimy o przekazanie stosownej informacji 

w tym zakresie.  

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 168 pkt 16 ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

karze pieniężnej podlega ten kto nie przekazuje w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki informacji, o której mowa w art. 39 ust. 7 i 9 i art. 83 ust. 1 pkt 2-3 tej ustawy,  

lub przekazuje nieprawdziwą informację. Wysokość kary została przez ustawodawcę określona 

na poziomie 1 000 zł (patrz art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii). 

 

 
 

UWAGA !!! 

 

Przypominamy, że o zachowaniu terminów decyduje data złożenia informacji Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki, w taki sposób aby było możliwe zapoznanie się z ich treścią.  
 


