
 

 

Warszawa, 9 grudnia 2016 r. 

 

KOMUNIKAT 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2016 

w sprawie udostępnienia Internetowej Platformy Aukcyjnej 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 

z późn. zm.), aukcje prowadzi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej 

platformy aukcyjnej. 

Wytwórcy zainteresowani skorzystaniem z systemu aukcyjnego z dniem 12 grudnia 2016 r. 

mogą rozpocząć procedurę rejestracji na produkcyjnej wersji Internetowej Platformy 

Aukcyjnej (IPA). Aplikacja dostępna jest pod adresem https://ipa.ure.gov.pl. 

Uwaga !!!  

Wszelkie informacje i oświadczenia wprowadzane do systemu będą miały charakter 

wiążący. Udostępniona wersja aplikacji nie jest wersją testową. 

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania aukcji za pośrednictwem IPA określają przepisy ustawy  

o odnawialnych źródłach energii oraz postanowienia Regulaminu aukcji. Wskazówki 

techniczne w zakresie korzystania z systemu IPA znajdą Państwo w Instrukcji użytkowania 

IPA. 

Przygotowana aplikacja umożliwia kompleksową obsługę wytwórców energii elektrycznej  

w instalacjach odnawialnego źródła energii zamierzających korzystać z aukcyjnego systemu 

wsparcia. W ramach IPA możliwe jest m.in.: 

‒ złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, o którym 

mowa w art. 75 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii,  

‒ złożenie deklaracji o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, 

‒ złożenie, modyfikowanie i wycofywanie oferty, o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, 

‒ złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 8 tej ustawy. 

Informacje istotne dla wytwórców zainteresowanych udziałem w aukcji w roku 2016 znajdują 

się na stronie internetowej Urzędu, w zakładce dedykowanej aukcjom na sprzedaż energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-

elektryczna/aukcje-oze. 

Ewentualne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem IPA, uprzejmie prosimy 

zgłaszać pod nr tel.: (22) 487-58-16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  

e-mail: aukcjeOZE@ure.gov.pl. z dopiskiem w temacie - Problemy techniczne – IPA. 
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