
Warszawa, dnia 17 stycznia 2020 r. 

 

Informacja 

w sprawie wnoszenia opłat skarbowych z tytułu wydania zaświadczenia,  

(w tym zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub zaświadczenia o wygranej aukcji), 

a także złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury). 

 

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.), opłacie skarbowej podlega: 

- wydanie zaświadczenia na wniosek; 

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu 

sądowym. 

I. Opłata skarbowa z tytułu wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji 

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od 

wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia.  

Z kolei, stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłatę skarbową wpłaca się z chwilą 

powstania obowiązku jej zapłaty.  

Zgodnie z częścią II pkt 21 załącznika do ww. ustawy, w odniesieniu do czynności związanej 

z  zakresem działania Prezesa URE, polegającej na wydaniu zaświadczenia, opłata skarbowa 

wynosi 17,00 zł. 

W myśl art. 12 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej, organem podatkowym 

właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej, 

wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy 

(wójt/burmistrz/prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który 

dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję). 

Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa URE jest 

m. st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego 

miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. Wpłat dokonuje się na rachunek 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57,  

01-161 Warszawa, numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, z dopiskiem  

(w zależności od rodzaju czynności): „zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji dla instalacji 

[wskazać nazwę instalacji odnawialnego źródła energii]” albo „zaświadczenie o wygranej aukcji 

[wskazać nazwę instalacji odnawialnego źródła energii”]. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o opłacie 



skarbowej, opłata ta może być także dokonana w kasie właściwego organu podatkowego – Urzędu 

Miasta Stołecznego Warszawy. 

Stosownie do art. 261 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), jeżeli strona nie wpłaciła należności 

tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, 

organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych 

należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli 

w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub 

czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. 

II. Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa (prokury)  

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż stosownie do art. 1091 § 1 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), prokura jest 

pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych  

i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od 

złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) oraz od jego odpisu, 

wypisu lub kopii powstaje z chwilą złożenia ww. dokumentu w organie administracji publicznej, 

sądzie lub podmiocie innym niż organ administracji rządowej i samorządowej. 

Z kolei, stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłatę skarbową wpłaca się z chwilą 

powstania obowiązku jej zapłaty. 

Zgodnie z częścią IV Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej w odniesieniu do czynności 

związanych ze złożeniem dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, opłata skarbowa wynosi 17,00 zł od każdego stosunku 

pełnomocnictwa (prokury). 

W myśl art. 12 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, organem podatkowym 

właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jest organ podatkowy 

(wójt/burmistrz/prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. 

Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa URE jest 

m. st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego 



miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. Wpłat dokonuje się na rachunek 

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57,  

01-161 Warszawa, numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, z dopiskiem  

„[wskazać imię i nazwisko pełnomocnika /prokurenta]”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o opłacie 

skarbowej, opłata ta może być także dokonana w kasie właściwego organu podatkowego – Urzędu 

Miasta Stołecznego Warszawy. 

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, jeżeli w wyznaczonym terminie należność 

nie zostanie uiszczona, Prezes URE zawiadomi o tym fakcie właściwy organ podatkowy. 


