
1 

 

Warszawa, dnia 11 października 2018 r.  

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 78/2018 

w sprawie daty wygaśnięcia praw i obowiązków związanych z uczestnictwem 

w aukcyjnym systemie wsparcia na skutek migracji do systemu FIT/FIP, 

wymogów dotyczących pełnomocnictwa oraz oświadczenia, o którym mowa 

w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 

Data migracji z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP 

W związku ze zgłaszanymi przez uczestników rynku wątpliwościami dotyczącymi relacji 

pomiędzy terminem wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) 

zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1269, z późn. zm., dalej: „ustawa OZE”) a datą rozpoczęcia 

sprzedaży niewykorzystanej energii w ramach systemów wsparcia, o których mowa w art. 70a 

ust. 1 i 2 ustawy OZE1 (dalej: „systemy FIT/FIP”) deklarowaną zgodnie z art. 70b ust. 3 pkt 3 

ustawy OZE przez wytwórców, których oferty wygrały aukcje przeprowadzone w latach 2016-

2017, przedstawiam jak niżej.  

Na wstępie wyjaśnić należy, że przepis art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy 

o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 czerwca 2018 r. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1276, dalej: „ustawa zmieniająca”) ma charakter normy bezwzględnie 

obowiązującej i nie pozostawia jakichkolwiek możliwości uznaniowego decydowania o dacie 

wygaśnięcia praw i obowiązków wytwórcy, wynikających ze zwycięskiej oferty aukcyjnej.  

W związku z powyższym, w przypadku uzyskania przez wytwórcę, którego oferta wygrała 

aukcję, spełniającego kryteria z art. 70a ust. 1 lub 2 ustawy OZE, zaświadczenia, o którym mowa 

w art. 70b ust. 8 ustawy OZE, jego prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w aukcyjnym 

systemie wsparcia wygasają z końcem kwartału następującego po kwartale, w którym 

wytwórca uzyskał zaświadczenie. Wytwórca zobligowany jest rozpocząć sprzedaż 

niewykorzystanej energii elektrycznej, odpowiednio w ramach systemu FIT lub FIP, 

z początkiem drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym uzyskał zaświadczenie. 

W konsekwencji, wraz z uzyskaniem ww. zaświadczenia, migracja z aukcyjnego systemu 

wsparcia do systemu FIT lub FIP dokonuje się z mocy prawa, w terminie wskazanym w art. 9 

ustawy zmieniającej. 

                                                            
1 system tzw. „taryf gwarantowanych” - system „FIT” oraz system premii stanowiącej dopłatę do stałej 

ceny zakupu - system „FIP” 
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Wobec braku podstaw prawnych do modyfikowania daty rozpoczęcia sprzedaży 

niewykorzystanej energii elektrycznej względem terminu wynikającego z art. 9 ustawy 

zmieniającej, wskazanie przez wytwórcę w deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy 

OZE daty odbiegającej od brzmienia przywołanej normy, nie może wywołać zamierzonych przez 

wytwórcę skutków prawnych.  

Wytwórców dla których data migracji z systemu aukcyjnego do systemu FIT lub FIP, 

zdeterminowana przez przepis art. 9 ustawy zmieniającej, z różnych przyczyn nie jest 

optymalna, proszę o rozważenie złożenia wniosku o zawieszenie postępowania zainicjowanego 

złożeniem deklaracji lub wycofanie tej deklaracji. Informuję, iż wycofanie deklaracji nie stanowi 

przeszkody dla złożenia jej w późniejszym - dogodnym dla wytwórcy - terminie.  

 

Pełnomocnictwa do reprezentowania wytwórcy 

Informuję, że Internetowa Platforma Aukcyjna (dalej: IPA), której stosowanie zgodnie 

z Informacją nr 60/2018, rekomenduje się w postępowaniu zmierzającym do uzyskania 

zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy OZE, posiada funkcjonalność 

pozwalającą na poświadczenie zgodności z oryginałem składanych drogą elektroniczną 

dokumentów. Tym niemniej należy mieć na względzie, że art. 33 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który znajduje zastosowanie w postępowaniu w przedmiocie wydania 

zaświadczenia, spośród kręgu osób uprawnionych do zastępowania uczestników postępowania 

administracyjnego, wyodrębnia tzw. pełnomocników profesjonalnych, którym nadaje szersze 

uprawnienia. Zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

tzw. „pełnomocnicy profesjonalni”, w tym adwokat oraz radca prawny, mogą sami uwierzytelnić 

odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich 

umocowanie. Takiego uprawnienia - a contrario – nie posiadają pozostałe osoby, zastępujące 

wytwórców w postępowaniu zainicjowanym złożeniem deklaracji, o której mowa w art. 70b 

ust. 1 ustawy OZE. Wobec powyższego, pełnomocnicy nie będący adwokatami lub radcami 

prawnymi, dla wykazania uprawnienia do zastępowania wytwórców energii elektrycznej 

w postępowaniu zainicjowanym złożeniem deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy 

OZE, powinni przesłać do Urzędu Regulacji Energetyki oryginały udzielonych im 

pełnomocnictw względnie innych dokumentów, które potwierdzają zakres ich 

umocowania. Ponadto, przypominamy, że pełnomocnicy zastępujący wytwórców nie są 

uprawnieni do składania oświadczeń, o których mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy OZE, 

dotyczących substratów wykorzystywanych do wytworzenia energii elektrycznej, wartości 

pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie danej instalacji 

odnawialnego źródła energii oraz wysokości ceny skorygowanej, obliczonej zgodnie z art. 39a 
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ust. 5 ustawy OZE, które to oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej, 

wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego.  

Zwracam również uwagę na możliwość udzielenia pełnomocnictwa w formie dokumentu 

elektronicznego. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wytwórcy względnie jego podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. 

 

Data oświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 lit. b ustawy OZE 

Przypominam, że zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy OZE, pomoc inwestycyjna przeznaczona na 

realizację inwestycji w zakresie danej instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa 

w art. 70a ust. 1 lub 2 ustawy OZE, pomniejsza stałą cenę zakupu energii elektrycznej, o której 

mowa w art. 70e tej ustawy, obowiązującą w dniu złożenia deklaracji.  

Z powyższego wynika, iż na potrzeby postępowania zainicjowanego złożeniem deklaracji, 

o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy OZE, kluczowe znaczenie ma pomoc inwestycyjna 

otrzymana do dnia (na dzień) złożenia deklaracji. W konsekwencji koniecznym jest, aby 

deklaracja, o której mowa w art. 70b ust. 1 ustawy OZE, a także stanowiące jej obligatoryjny 

element oświadczenie dotyczące wartości pomocy inwestycyjnej oraz ceny skorygowanej, 

o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy OZE, składane były w tożsamej dacie. 

 


