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Warszawa, dnia 11 października 2018 r.  

 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 77 /2018 

w sprawie reguł kumulacji pomocy inwestycyjnej, o której mowa 

w art. 39 oraz art. 39a ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1269 z późn. zm.) pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację 

inwestycji w zakresie danej instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 

ustawy, pomniejsza cenę wynikającą z oferty, o której mowa w art. 79 ust. 3, złożonej przez 

wytwórcę, którego oferta wygrała aukcję. Do pomocy inwestycyjnej, o której mowa w tym 

przepisie nie zalicza się: 

 wartości praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, świadectw 

pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz ze 

świadectw efektywności energetycznej,  

 środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy o zasadach 

pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym 

rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, 

 wartości uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na podstawie przepisów 

rozdziału 6 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych a także  

 w przypadku zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła energii - pomocy 

przeznaczonej na budowę lub eksploatację tej instalacji, mających miejsce przed 

rozpoczęciem robót związanych z modernizacją instalacji, na bazie której 

dokonana została modernizacja.  

Analogiczne regulacje ustawodawca przewidział w art. 39a ust. 1 i 2 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii na potrzeby systemów taryfy/premii gwarantowanej  (systemów FIT/FIP).  

 

Mając na uwadze powyższe, przypominam, iż w aktualnym stanie prawnym brak jest norm 

o treści odpowiadającej przepisom nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Energii 

z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii 

elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w świetle 

których kumulacji podlegała pomoc publiczna, otrzymana nie wcześniej niż od dnia 

1 października 2005 r. 
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Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność uwzględnienia przez wytwórców 

energii elektrycznej, którzy zamierzają skorzystać z aukcyjnego systemu wsparcia, 

względnie z systemów taryfy/premii gwarantowanej (systemów FIT/FIP), pomocy 

inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie danej instalacji 

odnawialnego źródła energii, niezależnie od daty jej udzielenia.  

 

Konsekwencje dla wytwórców 

korzystających z aukcyjnego systemu wsparcia   

Obliczając wartość pomocy inwestycyjnej, o którą skorygowana winna zostać cena wynikająca 

z oferty, o której mowa w art. 79 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii, złożonej przez 

wytwórcę, który wygrał aukcję, uwzględnić należy całą pomoc inwestycyjną przyznaną na 

instalację odnawialnego źródła energii, bez względu na to, w którym roku zainicjowany został 

proces inwestycyjny zmierzający do rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w danej 

instalacji i bez względu na datę udzielenia tej pomocy.  

Przypominam, że zgodnie z pkt 2 oświadczenia zawartego w art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera - w przypadku 

wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 tej ustawy - oświadczenie dotyczące wyrażonej 

w złotych wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, obliczonej zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 tej ustawy oraz ceny skorygowanej, 

obliczonej zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wyrażonej w złotych 

za 1 MWh.  

 

Konsekwencje dla wytwórców 

korzystających z systemów FIT/FIP 

Obliczając wartość pomocy inwestycyjnej, o którą pomniejszona winna zostać stała cena zakupu 

energii elektrycznej, o której mowa w art. 70e ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

obowiązująca w dniu złożenia deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 tej ustawy, uwzględnić 

należy całą pomoc inwestycyjną przyznaną na instalację odnawialnego źródła energii, bez 

względu na to, w którym roku zainicjowany został proces inwestycyjny zmierzający do 

rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji i bez względu na datę udzielenia 

tej pomocy.  

Przypominam, że zgodnie z lit. b oświadczenia zawartego w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, deklaracja, o której mowa w art. 70b ust. 1 tej ustawy, zawiera 

oświadczenie wytwórcy dotyczące wyrażonej w złotych wartości pomocy inwestycyjnej, o której 

mowa w art. 39a ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, obliczonej zgodnie z art. 39a ust. 

3 i 4 tej  ustawy oraz wyrażonej w złotych ceny skorygowanej za MWh, obliczonej zgodnie 

z art. 39a ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii.  
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Zasady składania oświadczeń 

Przypominam, iż informacje dotyczące wartości pomocy publicznej przeznaczonej  

na realizację inwestycji w zakresie danej instalacji odnawialnego źródła energii przekazywane 

są Prezesowi URE pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1600). 

W tym kontekście proszę Państwa o szczególnie staranne gromadzenie informacji o pomocy 

inwestycyjnej przyznanej dla poszczególnych instalacji odnawialnego źródła energii 

z uwzględnieniem dokonywanych na przestrzeni lat ewentualnych zmian właścicielskich.  

Dane te mogą podlegać późniejszej weryfikacji, dokonywanej m.in. w trybie art. 84 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii. 

 

Niezależnie od powyższego, uprzejmie informuję, iż pkt 106 sekcja 3.2.7. Komunikatu Komisji - 

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 

2014-2020 (Dz. Urz. UE C 200 z 28.06.2014), art. 12 w związku z art. 9 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaju pomocy za zgodne 

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014,  

ze zm.), a także art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 

r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), określają obowiązek opublikowania i przechowywania 

decyzji o przyznaniu pomocy przez co najmniej 10 lat, z zapewnieniem powszechnego 

i nieograniczonego dostępu do nich. W związku z powyższym, Prezes URE będzie w tym zakresie 

weryfikować zgodność oświadczenia beneficjenta z informacjami w systemach SHRIMP/SUDOP, 

a w razie uzasadnionych wątpliwości, przy pomocy wszelkich innych dostępnych źródeł.    

 

 

 

 

  


