
Warszawa, dnia 12 października 2018 r. 

 
Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 80/2018 
w sprawie sposobu wypełniania formularza oferty na sprzedaż energii 

elektrycznej składanego w aukcji w roku 2018  

 

Przypominamy, iż w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269,  późn. zm.), dalej: 

„Ustawa OZE”, zmianie uległa treść oferty aukcyjnej na sprzedaż energii elektrycznej 

z odnawialnego źródła energii między innymi w części dotyczącej składanych przez 

Wytwórcę oświadczeń.  

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 39 Ustawy OZE: 

 pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie danej 

instalacji odnawialnego źródła energii pomniejsza cenę, wynikającą z oferty, 

o której mowa w art. 79 ust. 3 Ustawy OZE, złożonej przez Wytwórcę, którego 

oferta wygrała aukcję; 

 Wytwórca dokonuje obliczenia ceny skorygowanej, która – w przypadku  wygrania 

aukcji stanowić będzie odpowiednio: 

- cenę zakupu energii elektrycznej – dla instalacji odnawialnego źródła 

energii o mocy mniejszej niż 500 kW, lub  

- podstawę do obliczania wysokości ujemnego salda –  dla instalacji 

odnawialnego źródła energii o mocy równej lub większej niż 500 kW.  

W konsekwencji, w myśl art. 79 ust. 3 pkt 9 w związku z art. 39 ust. 6 Ustawy OZE, 

formularz oferty składanej w aukcji w roku 2018 zawiera m.in. oświadczenie 

wymagające wskazania przez Wytwórcę: 

 kwoty udzielonej pomocy publicznej (inwestycyjnej) wyrażonej w złotych, 

którą Wytwórca winien obliczyć zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 tej ustawy; 

 wartości ceny skorygowanej, wyrażonej w zł/MWh, którą Wytwórca winien 

obliczyć zgodnie z art. 39 ust. 5 tej ustawy. 

W tym miejscu przypominamy, iż stosownie do art. 39 ust. 5 Ustawy OZE, w przypadku 

nieudzielenia pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji 

w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii objętej ofertą, wartość ceny 

skorygowanej jest równa cenie wynikającej z oferty, złożonej przez Wytwórcę. 

Poniżej prezentujemy przykłady prawidłowego oraz błędnego sposobu wypełnienia 

formularza oferty w przypadku nieudzielenia pomocy inwestycyjnej 1: 

                                                           
1 Wszystkie wskazane w przykładach wartości liczbowe [wyrażone w zł i zł/MWh] mają charakter 
wyłącznie poglądowy, nie stanowią wartości rzeczywistych obliczonych zgodnie z przepisami ustawy oze 
ani odzwierciedlenia stanu faktycznego żadnej istniejącej ani projektowanej instalacji odnawialnego źródła 
energii. 



 

 

W przypadku nieuzyskania pomocy inwestycyjnej na realizację inwestycji  

w zakresie instalacji oze, wartość ceny skorygowanej powinna być równa  

cenie wynikającej z oferty  

(w formularzu IPA pole: „Oferowana cena sprzedaży energii elektrycznej”). 

W przypadku nieuzyskania pomocy inwestycyjnej na realizację inwestycji  

w zakresie instalacji oze, wartość ceny skorygowanej powinna być równa  

cenie wynikającej z oferty  

(w formularzu IPA pole: „Oferowana cena sprzedaży energii elektrycznej”). 


