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Warszawa, dnia 21 sierpnia 2018 r. 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 68/2018 

w sprawie zakresu zastosowania art. 72a ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 

Z dniem 14 lipca 2018 r. wszedł w życie przepis art. 72a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269, z późń. zm., dalej: „ustawa”), który 

przewiduje nowe rozwiązania prawne adresowane do podmiotów zamierzających uczestniczyć 

w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, dedykowane 

instalacjom, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

Biorąc pod uwagę, sygnalizowane przez uczestników rynku, wątpliwości interpretacyjne 

związane ze stosowaniem art. 72a ustawy, przedstawiam następujące stanowisko.  

W opinii Prezesa URE, norma zawarta w art. 72a ust. 1 ustawy, ma charakter wyjątku od reguły 

ogólnej wynikającej z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, w świetle której, w aukcji na sprzedaż energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mogą wziąć udział wytwórcy, którzy uzyskali 

zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy oraz 

wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji.  

Analiza i wykładnia przywołanej normy prawnej prowadzi do następujących wniosków. 

 Po pierwsze, przepis art. 72a ustawy adresowany jest do wytwórców energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy rozpoczną 

wytwarzanie energii elektrycznej po dniu wejścia w życie tego przepisu, a nadto 

złożą Prezesowi URE - z zachowaniem 14-dniowego terminu poprzedzającego dzień 

wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej instalacji odnawialnego 

źródła energii - oświadczenie, zgodnie z którym energia elektryczna wytworzona w tej 

instalacji będzie w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie towarowej 

lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. Instalacja odnawialnego źródła energii,  

w której rozpoczęto wytwarzanie energii elektrycznej przed dniem 14 lipca 2018 r., nie 

jest uprawniona do skorzystania z aukcyjnego systemu wsparcia, na zasadach 

określonych w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 Po wtóre, wymogi zawarte w art. 72a ustawy nie dotyczą wytwórców zamierzających 

wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji lub instalacji odnawialnego źródła 

energii, z którą planują uczestniczyć wyłącznie w systemie tzw. „taryf gwarantowanych” 

- system „FIT” lub systemie premii stanowiącej dopłatę do stałej ceny zakupu - system 

„FIP”. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców w instalacjach 
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wskazanych w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy przed złożeniem deklaracji, o której mowa  

w art. 70b ust. 1 ustawy, nie nakłada na nich obowiązku dochowania wymogów 

wynikających z brzmienia art. 72a ustawy, jak również nie pozbawia tych instalacji 

prawa do udziału w systemach FIT/FIP, po pozytywnej weryfikacji deklaracji, 

zakończonej wydaniem zaświadczenia, określonego w art. 70b ust. 8 ustawy. Przepis 

art. 72a ustawy należy zatem adresować do wytwórców energii elektrycznej w instalacji 

odnawialnego źródła energii, których celem jest udział wyłącznie w aukcyjnym 

systemie wsparcia i którzy zamierzają wytworzyć energię elektryczną w danej 

instalacji odnawialnego źródła energii po raz pierwszy po dniu wejścia w życie 

tego przepisu, a przed dniem zamknięcia sesji aukcji, o której mowa  

w przywołanym art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy. Po rozstrzygnięciu aukcji, sprzedaż 

energii elektrycznej przez wytwórców, których oferty wygrały aukcję, odbywa się na 

zasadach określonych w art. 92-93 ustawy. Przepis art. 72a ustawy nie znajduje 

zastosowania do energii elektrycznej objętej aukcyjnym systemem wsparcia. 

 Przepis art. 72a ustawy nie wprowadza, dodatkowego, względem art. 49a ustawy - 

Prawo energetyczne, obowiązku sprzedaży, wytworzonej w danym roku, energii 

elektrycznej, na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, na 

rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez 

spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową 

w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych. Przepis ten ma zatem jedynie charakter 

reguły szczególnej wobec art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, znajdującej zastosowanie 

w sytuacji, w której wytwórca zamierza rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej 

oraz jej sprzedaż na zasadach określonych w przepisie art. 72a ustawy, w terminie 

przypadającym przed dniem zamknięcia sesji aukcji, w której złoży zwycięską ofertę, nie 

później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Wytwórca nie ma obowiązku stosowania 

art. 72a ustawy, w sytuacji, w której zamierza wytworzyć po raz pierwszy energię 

elektryczną w danej instalacji odnawialnego źródła energii dopiero po dniu zamknięcia 

sesji aukcji, w której złoży zwycięską ofertę.   

 Wytwórcy, którzy ze względu na obowiązujące regulacje dotyczące m.in. minimalnych 

wolumenów energii elektrycznej, stanowiących przedmiot obrotu na Towarowej 

Giełdzie Energii S.A.1, nie będą mogli spełnić wymogów przewidzianych w art. 72a 

ustawy w zakresie sposobu sprzedaży energii elektrycznej, bezwzględnie obowiązani są 

                                                           
1 por. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego, a także 
Warunki obrotu dla programu tygodniowych/miesięcznych/kwartalnych/rocznych instrumentów 
terminowych na energię elektryczną dostępne na stronie internetowej TGE S.A. pod adresem: 
https://tge.pl/pl/16/rynek-towarowy 
 

https://tge.pl/pl/16/rynek-towarowy
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przestrzegać wymogu przewidzianego w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, w świetle którego, 

pierwsze wytworzenie energii elektrycznej w instalacji, z którą wytwórca zamierza 

przystąpić do aukcji, następuje po dniu zamknięcia zwycięskiej dla niej sesji aukcji.  

 


