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CZĘŚĆ I: Omówienie kluczowych dylematów prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu aukcyjnego: 
• Kto może wziąć udział w aukcji; 

• Problematyka pojęcia instalacji, instalacji hybrydowych, klastrów, spółdzielni energetycznych; 

• Wsparcie dla instalacji modernizowanych (modernizacja a możliwość udziału w aukcji); 

• Pojęcie stopnia wykorzystania mocy (jak obliczać); 

• Obliczanie długości wsparcia w systemie aukcyjnym; 

• Aukcje a rozruch technologiczny instalacji; 

• Kalkulacja pomocy publicznej; 

• Okres wsparcia dla instalacji realizowanych etapowo; 

• Rozumienie „koszyków aukcyjnych”; 

• Czy dopuszczalne jest równoległe korzystanie z dwóch systemów wsparcia?

• Rozliczanie ilości energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji;

AGENDA



CZĘŚĆ II: Regulamin aukcji: 
• Omówienie kluczowych definicji ujętych w Regulaminie; 

• Parametry aukcji; 

• Pojęcie Wytwórcy i Uczestnika aukcji – kto może brać udział w aukcji? 

• Zasady reprezentacji, składania oświadczeń woli, załączania dokumentów; 

• Kaucje i gwarancje bankowe zasady wnoszenia i ustanawiania; 

• Przebieg i rozstrzygnięcie aukcji

CZĘŚĆ III: Praktyczne aspekty korzystania z Internetowej Platformy Aukcyjnej: 
• Rejestracja konta, 

• Wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, 

• Wysłanie deklaracji o przystąpieniu do aukcji, 

• Wysłanie i modyfikowanie oferty w aukcji, 

• Podgląd wprowadzanych danych.

AGENDA



CZĘŚĆ I
KLUCZOWE DYLEMATY PRAWNE



INSTALACJA OZE
HYBRYDOWA INSTALACJA OZE
KLASTER ENERGII
SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA



INSTALACJA OZE – KILKA MIEJSC PRZYŁĄCZENIA
POPRZEDNIO
Instalacja odnawialnego źródła energii 
- instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół: 
a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, 
przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna 
lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także 
magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, 
połączony z tym zespołem urządzeń lub 
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową 
służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn 
biogazu rolniczego.

OBECNIE
Instalacja odnawialnego źródła energii 
- instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół: 
a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w 
których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł 
energii, lub 
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową 
służący do wytwarzania biogazu rolniczego 
- a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu 

rolniczego.



INSTALACJA OZE – KILKA MIEJSC PRZYŁĄCZENIA

• Czy instalacja OZE może być przyłączona do sieci różnych 
operatorów – dwóch różnych OSD lub OSD i OSP?

• Jak określić, czy dane urządzenia, przyłączone w różnych 
miejscach przyłączenia, to jedna, czy kilka instalacji OZE?

• Pojęcie „Wyprowadzenia mocy” z Regulaminu. 



INSTALACJA OZE – RÓŻNE RODZAJE OZE
POPRZEDNIO
Instalacja odnawialnego źródła energii - instalacja stanowiąca wyodrębniony 
zespół: 
a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, 
przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub 
ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także 
magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, 
połączony z tym zespołem urządzeń lub 
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową 
służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn 
biogazu rolniczego.

OBECNIE
Instalacja odnawialnego źródła energii - instalacja stanowiąca wyodrębniony 
zespół: 
a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których 
energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, 
lub 
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową 
służący do wytwarzania biogazu rolniczego 
- a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu 

rolniczego.



INSTALACJA OZE – RÓŻNE RODZAJE OZE

• Czy urządzenia wchodzące w skład instalacji OZE mogą 
wykorzystywać różne odnawialne źródła energii, np. 
energię wiatru i energię słoneczną? 

• Jak odróżnić „pojedynczą” instalację OZE od instalacji 
hybrydowej?

• Czy instalacja OZE składająca się z urządzeń 
wykorzystujących różne źródła OZE mogłaby otrzymać 
wsparcie w drodze aukcji?



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE

Hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii
- zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnych
źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie
odnawialne źródła energii, różniących się
charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej
energii i tworzących w wyniku połączenia spójny
funkcjonalnie i obszarowo zestaw zapewniający
odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej
stosownie do wymagań jakościowych określonych
w przepisach prawa energetycznego; taki zespół
instalacji może być też wspomagany magazynem
energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas
oddawana z niego energia elektryczna jest
traktowana jako energia z odnawialnego źródła
energii.



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE
• Czy na hybrydową instalację OZE mogą 

składać się instalacje wykorzystujące ten 
sam rodzaj odnawialnych źródeł energii?

• Co oznacza pojęcie „różnej 
charakterystyki dyspozycyjności”?

• W jaki sposób instalacja hybrydowa ma 
zapewniać odbiorcy „stały dostęp do 
energii elektrycznej”? 

• Czy dwie lub więcej instalacji mogą 
jednocześnie generować energię, czy 
powinny robić to zamiennie?

• Co oznaczają pojęcia „spójności 
funkcjonalnej” oraz „spójności 
obszarowej”?



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE
• Czy turbiny zlokalizowane w 

miejscach o różnej wietrzności 
różnią się „charakterystyką 
dyspozycyjności”?

• Czy taki zestaw byłby spójny 
„funkcjonalnie i obszarowo”?

• Jaka jest granica odległości 
pomiędzy elementami składowymi 
instalacji hybrydowej?



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE

ilość 
energii

czas

Stała generacja energii na minimalnym poziomie



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE

ilość 
energii

czas

Sztywny wolumen produkcji energii w czasie



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE
Czy wejście instalacji OZE w skład instalacji hybrydowej wpływa na dotyczące jej obowiązki 

publicznoprawne lub ograniczenia (np. co do obowiązku wytworzenia energii elektrycznej po raz 
pierwszy w konkretnym terminie)?

?



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE

Czy dana instalacja OZE
może być jednocześnie
elementem dwóch różnych
instalacji hybrydowych?



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE

Kiedy „powstaje” instalacja hybrydowa – w momencie wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do 
aukcji/ złożenia deklaracji, czy w chwili złożenia oferty?

Wydanie 
zaświadczenia/

złożenie deklaracji

Złożenie oferty

? ?



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE

1 lipca 2016

Czy w skład instalacji hybrydowej mogą wejść 
„stare” i „nowe” instalacje OZE?



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE

1 lipca 2016

Jak obliczyć okres wsparcia dla instalacji hybrydowej złożonej:

• ze „starych” instalacji OZE, które rozpoczęły wytwarzanie w różnych terminach?
• z „nowych” instalacji OZE, które rozpoczęły wytwarzanie w różnych terminach?



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE

1 lipca 2016

• Czy w sytuacji, gdy jedna ze składowych instalacji OZE zostanie oddana do użytku 
wcześniej, niż druga, może ona rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej?

• Czy taka energia będzie uznana za wytworzoną w instalacji hybrydowej?



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE

Czy w skład hybrydowej instalacji OZE 
mogą wchodzić instalacje spalania 
wielopaliwowego?



KLASTER ENERGII
Klaster energii - cywilnoprawne porozumienie, w skład
którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki
samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i
równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu
energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub
paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania
tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w
rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin w
rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446); klaster energii
reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu
spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w
porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra
energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii";



KLASTER ENERGII
• Brak jednoznacznego określenia charakteru

prawnego, wobec określenia klastra jako
„porozumienia cywilnoprawnego”, a jednocześnie
posługiwania się terminem „członkowie” oraz
określeniem sposobu ich reprezentacji;

• Możliwość wykonywania przez klaster zadań w
zakresie dystrybucji, bez określenia charakteru tych
zadań;

• Możliwość wykorzystywania również źródeł nie
będących OZE;

• Nierozstrzygnięta kwestia własności sieci
dystrybucyjnej, za pomocą której klaster miałby pełnić
swoje funkcje w zakresie dystrybucji.



SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA
Spółdzielnia energetyczna - spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia
16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21),
której przedmiotem działalności jest wytwarzanie:
a) energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW lub
b) biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej
wydajności nie większej niż 40 mln m3 lub
c) ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt
– i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii
elektrycznej, biogazu lub ciepła na potrzeby własne spółdzielni
energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej
obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu
niższym niż 110 kV lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci
ciepłowniczej, na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w
rozumieniu przepisów o statystyce publicznej.

https://sip.lex.pl/#/dokument/16791012


SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA

• Możliwość wykonywania przez spółdzielnię zadań w zakresie
dystrybucji, bez określenia charakteru tych zadań;

• Nierozstrzygnięta kwestia własności sieci dystrybucyjnej, za
pomocą której spółdzielnia miałaby pełnić swoje funkcje w
zakresie dystrybucji.



INSTALACJE ZMODERNIZOWANE
MODERNIZACJA A MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W AUKCJI



POJĘCIE INSTALACJI ZMODERNIZOWANEJ

• Co oznacza pojęcie „modernizacji”?

• Czy dla uznania danej instalacji za
„zmodernizowaną”, konieczna jest wymiana jej
„kluczowych” elementów, służących do generowania
energii elektrycznej?

• Czy aby uznać, że miała miejsce modernizacja, w
skutek inwestycji musi nastąpić przyrost łącznej
mocy zainstalowanej?



POJĘCIE INSTALACJI ZMODERNIZOWANEJ

ETAP I ETAP II

Jak należy kwalifikować przypadki, gdy część urządzeń składających się na instalację 
OZE została już wybudowana i rozpoczęła wytwarzanie energii elektrycznej, a pozostała 
część inwestycji nie została jeszcze ukończona?



OKRES WSPARCIA – INWESTYCJE ETAPOWANE

ETAP I ETAP II

?
?

Czy okres wsparcia dla całości 
instalacji, które przeprowadzano 
etapami należy obliczać:
• od pierwszego wytworzenia 

w pierwszym etapie?
• od pierwszego wytworzenia 

w instalacji jako całości?



MODERNIZACJA A MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W AUKCJI
Art. 74 ustawy OZE

(…)2. Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii wytworzona w instalacji odnawialnego źródła energii
zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 może zostać sprzedana w drodze aukcji wyłącznie w
przypadku, gdy:
1) w wyniku modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii nastąpił przyrost łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej;
2) nakłady na modernizację instalacji odnawialnego źródła energii wyniosły nie mniej niż 30% wartości
początkowej modernizowanej instalacji;
3) zmodernizowana instalacja odnawialnego źródła energii nie będzie wykorzystywana do wytwarzania energii
elektrycznej z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w instalacjach spalania wielopaliwowego
innych niż dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego.
3. W przypadku modernizacji instalacji:
1) niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której powstała instalacja odnawialnego źródła
energii, innej niż dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego, albo
2) spalania wielopaliwowego, w wyniku której powstała instalacja odnawialnego źródła energii, która nie będzie
wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w instalacji spalania wielopaliwowego, albo
3) odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 5 MW,
wykorzystującej hydroenergię do wytworzenia energii elektrycznej
- energii może zostać sprzedana w drodze aukcji po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2
pkt 2 i 3. (…)



MODERNIZACJA A MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W AUKCJI

10 MW 12,5 MW

W przypadku, gdy modernizacja powoduje przyrost łącznej
mocy zainstalowanej, wsparcie przysługuje dla energii
wytworzonej proporcjonalnie do tego wzrostu.

Przykładowo, jeżeli w toku modernizacji zwiększono łączną moc
zainstalowaną instalacji o 1/4 , czyli 25% (np. z 10 MW do 12,5
MW), to przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji (względnie –
przedmiotem obowiązku zakupu lub przyznania świadectw
pochodzenia) może być 1/5, czyli 20% energii pochodzącej z danej
instalacji, odpowiadająca stosunkowi 2,5 do 12,5 – ponieważ o taki
ułamek (procent) wzrosła moc zainstalowana danej instalacji OZE.
Można to wyrazić wzorem:

𝑬𝑬𝒘𝒘 = (𝑴𝑴−𝑴𝑴𝒐𝒐)
𝑴𝑴

x E
Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ew – ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji, jaka może
być zaoferowana do sprzedaży zgodnie z art. 74 ust. 5 uOZE w danym
roku kalendarzowym
M – łączna moc zainstalowana po modernizacji
M0 – łączna moc zainstalowana przed modernizacją
E – całkowita ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji



MODERNIZACJA A MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W AUKCJI
W przypadku instalacji wymienionych w art. 74 ust 3 uOZE, gdy
modernizacja nie powoduje przyrostu łącznej mocy
zainstalowanej, wsparcie obliczane będzie w oparciu o
proporcję wartości nakładów inwestycyjnych do wartości
początkowej instalacji, z zastrzeżeniem, że wartość ta, zgodnie
z przepisami uOZE, nie może przekroczyć pułapu 75% wartości
początkowej instalacji.

Można to wyrazić wzorem:

𝑬𝑬𝒘𝒘 = (𝑾𝑾−𝑾𝑾𝒐𝒐)
𝑾𝑾𝟎𝟎

x E

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ew – ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji, jaka może 
być zaoferowana do sprzedaży zgodnie z art. 74 ust. 5 uOZE w danym 
roku kalendarzowym
W – łączna wartość instalacji po modernizacji
W0 – łączna wartość instalacji przed modernizacją
E – całkowita ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji
przy czym 

(𝑊𝑊−𝑊𝑊𝑜𝑜)
𝑊𝑊0

≤ 0,75 

10 MW 10 MW



STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MOCY
SPOSÓB OBLICZANIA



POJĘCIE STOPNIA WYKORZYSTANIA MOCY

Czym jest „stopień 
wykorzystania mocy 
zainstalowanej elektrycznej?”

• warunki 
atmosferyczne

• przestoje 
techniczne 

• awarie



OBLICZANIE STOPNIA WYKORZYSTANIA MOCY

W przypadku modernizacji instalacji SWM oblicza się jako
iloraz ilości energii elektrycznej jaka może być zaoferowana
do sprzedaży zgodnie z art. 74 ust. 5 uOZE w danym roku
kalendarzowym oraz różnicy mocy zainstalowanej
elektrycznej po modernizacji i przed modernizacją:

SWM = (𝑬𝑬𝒔𝒔)
𝑴𝑴−𝑴𝑴𝟎𝟎

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Es – ilość energii elektrycznej jaka może być zaoferowana 
do sprzedaży zgodnie z art. 74 ust. 5 uOZE w danym roku 
kalendarzowym
M – łączna moc zainstalowana po modernizacji
M0 – łączna moc zainstalowana przed modernizacją

10 MW 12,5 MW



OBLICZANIE STOPNIA WYKORZYSTANIA MOCY

Gdy modernizacja nie spowodowała przyrostu mocy
zainstalowanej, SWM oblicza się jako iloraz ilości energii
elektrycznej jaka może być zaoferowana do sprzedaży zgodnie z
art. 74 ust. 5 uOZE w danym roku kalendarzowym oraz mocy
zainstalowanej elektrycznej po modernizacji:

SWM = (𝐸𝐸𝑠𝑠)
𝑀𝑀

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Es – ilość energii elektrycznej oferowanej do sprzedaży w danym 
roku kalendarzowym
M – łączna moc zainstalowana po modernizacji

10 MW 10 MW



OBLICZANIE STOPNIA WYKORZYSTANIA MOCY

• Czy Prezes URE będzie 
weryfikował SWM 
dopiero po zakończeniu 
okresu 
wsparcia(maksymalnie 
15 lat), czy też 
corocznie? 

• Jak (w stosunku do 
jakiego okresu) 
rozliczany będzie 
obowiązek zwrotu 
pomocy publicznej, 
określony w art. 83 ust 
3a uOZE?0
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SWM
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OKRES WSPARCIA W SYSTEMIE AUKCYJNYM
SPOSÓB OBLICZANIA



OKRES WSPARCIA - ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

czas

energia
elektryczna

rozruch technologiczny

Czy energia elektryczna wytworzona w okresie 
rozruchu technologicznego jest objęta aukcyjnym 
systemem wsparcia?



OKRES WSPARCIA - „STARE” ŚWIADECTWA POCHODZENIA

świadectwa pochodzenia 
bez praw majątkowych

świadectwa pochodzenia, z którymi wiążą się 
prawa majątkowe

1 maja 2004 r. 30 września 2005 r.

?
?



OKRES WSPARCIA - BRAK ŚWIADECTW POCHODZENIA

pierwsze 
wytworzenie

energii 

?
?

zamknięcie 
aukcji

wytworzenie
energii 

?

ostatni dzień okresu wytwarzania energii 
elektrycznej, za który wytwórca mógłby ubiegać 

się o świadectwa pochodzenia

Czy początkową datą okresu wsparcia w przypadku, gdy wytwórca nie 
ubiegał się o świadectwa pochodzenia jest:

• data pierwszego wytworzenia energii?
• data pierwszego wytworzenia energii po dniu zamknięcia aukcji?
• ostatni dzień okresu wytwarzania energii elektrycznej, za który wytwórca 

mógłby ubiegać się o świadectwa pochodzenia?



POMOC PUBLICZNA
KALKULACJA



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ - ODSETKI

%
Jaka będzie podstawa prawna naliczania
odsetek w przypadku aktualizacji
obowiązku zwrotu pomocy publicznej od
kwoty tej pomocy?

Art. 9-11 Rozporządzenia Komisji (WE) nr
794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
wykonania rozporządzenia Rady (UE)
2015/15891 ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania art. 108 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.



MAKSYMALNA WARTOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – MAKSYMALNA 
WARTOŚĆ POMOCY

maksymalna 
wartość pomocy 

publicznej, 
wyrażona w złotych 
z dokładnością do 

jednego grosza

=       MWP      CR          x             I - C x I

ilość energii 
elektrycznej 

oferowanej przez 
wytwórcę w 

ofercie

cena referencyjna 
obowiązująca w dniu 

złożenia oferty 
wyrażona w złotych z 

dokładnością do 
jednego grosza za 1 

MWh [zł/MWh]

średnia cena sprzedaży 
energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym 

ogłoszoną przez 
Prezesa URE za dany 
rok, obowiązującą w 
dniu złożenia oferty 

przez wytwórcę, 
wyrażoną w złotych z 

dokładnością do 
jednego grosza za 1 

MWh [zł/MWh].

ilość energii elektrycznej 
wytworzonej do dnia złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w 
art. 39 ust. 4 ustawy, 

potwierdzonej wydanym 
świadectwem pochodzenia, 

wydanym od dnia 1 października 
2005 r., 

ilość energii elektrycznej 
wytworzonej z odnawialnego 

źródła energii w instalacji 
odnawialnego źródła energii, 

o której mowa w art. 72 
ustawy, w okresie 

określonym w przepisach 
wydanych na podstawie art. 

77 ust. 1 ustawy, 
obowiązujących w dniu 

złożenia przez wytwórcę 
oferty,

ilość energii elektrycznej 
wytworzonej z odnawialnego 

źródła energii w instalacji 
odnawialnego źródła energii, 

o której mowa w art. 72 
ustawy, w okresie 

określonym w przepisach 
wydanych na podstawie art. 

77 ust. 1 ustawy, 
obowiązujących w dniu 

złożenia przez wytwórcę 
oferty,



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – MAKSYMALNA 
WARTOŚĆ POMOCY 

Turbina o mocy 3 MW 

Nowa instalacja – MWP 
wpisywana we wniosku

CR = 385 zł/MWh

I = 90 000 MWh

C* = 169,99 zł/MWh

MWP = CR x I – C x I

MWP = 385 x 90 000 – 169,99 x 90 000
MWP = 34 650 000 – 15 299 100
MWP = 19 350 900 zł

*Podana cena dotyczy roku 2015  



ŁĄCZNA WARTOŚĆ POMOCY NA POTRZEBY 
OŚWIADCZENIA 



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
POMOCY NA POTRZEBY OŚWIADCZENIA 

LWP - łączna 
wartość pomocy 

publicznej dla 
wytwórcy, wyrażoną 

w złotych z 
dokładnością do 
jednego grosza

i - kolejne lata kalendarzowe liczone od dnia, w 
którym wytwórca po raz pierwszy otrzymał pomoc 

publiczną dla instalacji odnawialnego źródła energii, 
o której mowa w art. 72 ustawy, oznaczoną 

symbolami: PM(S)i, UZi, PIi, POi lub PM(N)i, do dnia 
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 

4 ustawy, w roku "j"

j - rok kalendarzowy, w 
którym wytwórca złożył 

oświadczenie, o 
którym mowa w art. 

39 ust. 4 ustawy

u - rok, w którym po 
raz pierwszy wytwórca 

otrzymał pomoc 
publiczną, jednak nie 

wcześniej niż od 
dnia 1 października 

2005 r.



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
POMOCY NA POTRZEBY OŚWIADCZENIA 

PM(S)i - wartość sprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
w rozumieniu ustawy oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
świadectw pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne oraz wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw
efektywności energetycznej, o których mowa w przepisach dotyczących efektywności
energetycznej, liczoną na podstawie przychodów z ich sprzedaży w roku "i", wyrażoną w
złotych z dokładnością do jednego grosza

PIi - wartość innej pomocy publicznej o charakterze 
inwestycyjnym, a także pomocy de minimis, 
otrzymanej w roku "i", wyrażoną w złotych z 

dokładnością do jednego grosza, wyliczoną zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1808 i 1948)

UZi - wartość pomocy publicznej w formie ulg i zwolnień w
podatkach i opłatach otrzymanej w roku "i" z tytułu
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72
ustawy, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza,
wyliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ

Czy ze względu na brzmienie Rozporządzenia o
pomocy publicznej, które definiuje parametry PIi
oraz PIk jako „wartość innej pomocy publicznej o
charakterze inwestycyjnym, a także pomocy de
minimis” , bez doprecyzowania, że chodzi o pomoc
dla konkretnej instalacji, należy w obliczeniach
uwzględnić całą otrzymaną przez danego
Wytwórcę pomoc publiczną o charakterze
inwestycyjnym?

?



Czy w przypadku, gdy prawa majątkowe wynikające ze
świadectw pochodzenia wystawionych dla energii elektrycznej
wytworzonej w tej instalacji OZE sprzedano, a Wytwórca nie
może uzyskać od poprzedniego właściciela instalacji informacji o
rzeczywistym przychodzie z tego tytułu, możne posłużyć się
średnią ważoną ceną tych praw za rok, w którym świadectwo
zostało wydane, obliczoną ze wszystkich transakcji giełdowych
sesyjnych, zawartych w danym roku kalendarzowym?

OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ - WARTOŚĆ 
SPRZEDANYCH PRAW MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH ZE 
ŚWIADECTW POCHODZENIA

?



Czy ulgi i zwolnienia, które zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia dotyczącego
cen referencyjnych, wzięto pod uwagę przy ich ustalaniu, należy uwzględnić
obliczając łączną wartość pomocy publicznej?
• Obniżenie lub zniesienie opłaty za przyłączenie do sieci (art. 7 ust. 8 pkt 3 ustawy-Prawo energetyczne),

• Zwolnienie instalacji OZE o mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 5 MW z opłat koncesyjnych (art. 34 
ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne),

• Zwolnienie instalacji OZE o mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 5 MW z opłat za wpis do rejestru 
świadectw pochodzenia, dokonanie zmiany w rejestrze, opłaty skarbowej za wydanie świadectw 
pochodzenia, opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE oraz opłat 
za czynności urzędowe związane z prowadzeniem rejestru wytwórców biogazu rolniczego (art. 9e ust. 18 
ustawy – Prawo energetyczne (przepis został uchylony).

• Zwolnienie energii elektrycznej wytwarzanej z OZE od akcyzy, na podstawie dokumentu 
potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii (art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2014 r. poz. 752, z późn.zm.),

• Zwolnienie z opłat za pobór wody na potrzeby energetyki wodnej oraz za pobór wody powierzchniowej na 
potrzeby związane z wytwarzaniem energii elektrycznej (art. 294 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013 r.poz.1232, z późn. zm.).

OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – ULGI I 
ZWOLNIENIA



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
POMOCY NA POTRZEBY OŚWIADCZENIA 

POi - wartość innej pomocy publicznej o charakterze
operacyjnym otrzymanej w roku "i", dotyczącej instalacji
odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy,
bez względu na formę i miejsce jej udzielenia, wyrażoną w
złotych z dokładnością do jednego grosza, wyliczoną zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej,

ri - stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
będącą średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku "i" (spadek albo wzrost cen
w roku "i") określonym w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, zwanego dalej "Prezesem GUS",
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski", przy czym wartość ri dla roku
kalendarzowego "j" wynosi "0"

PM(N)i - wartość niesprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw uzyskanych, w tym świadectw umorzonych, w roku "i",
ustaloną na podstawie opublikowanej przez TGE, średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za rok, w którym
świadectwo zostało wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych, zawartych w danym roku kalendarzowym w
instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie towarowej, a w przypadku braku tej średniej ważonej, ustaloną na podstawie,
opublikowanej TGE średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za miesiąc kalendarzowy w roku "i", w którym
świadectwo zostało wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych, zawartych w danym miesiącu kalendarzowym w
instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie towarowej, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza; nie dotyczy to
świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art.
9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2014
r.,



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
POMOCY NA POTRZEBY OŚWIADCZENIA 

CS - średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
na rynku konkurencyjnym ogłoszoną przez
Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, za dany kwartał, która
obowiązywała w dniu złożenia oferty przez
wytwórcę, wyrażoną w złotych z dokładnością do
jednego grosza za 1 MWh [zł/MWh].

IO - ilość energii elektrycznej z
odnawialnego źródła energii w
instalacji odnawialnego źródła
energii podaną w ofercie wytwórcy,
wyrażoną w MWh

CO - cenę energii elektrycznej z
odnawialnego źródła energii w instalacji
odnawialnego źródła energii, o której mowa
w art. 72 ustawy, podaną w ofercie
wytwórcy, o której mowa w art. 79 ustawy,
wyrażoną w złotych z dokładnością do
jednego grosza za 1 MWh [zł/MWh],



ŁĄCZNA WARTOŚĆ POMOCY W OKRESACH 
SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ PO ZAKOŃCZENIU 
OKRESU WSPARCIA



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
POMOCY W OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ PO ZAKOŃCZENIU 
OKRESU WSPARCIA

SWP - wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 2
ustawy, otrzymaną przez wytwórcę w okresach sprawozdawczych, o
których mowa w art. 39 ust. 8 ustawy, oraz po zakończeniu okresu
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1
ustawy, obowiązującego w dniu złożenia przez wytwórcę oferty, o
której mowa w art. 79 ustawy, obliczaną na potrzeby złożenia przez
wytwórcę Prezesowi URE oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust.
8 ustawy, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza,

k - kolejne lata kalendarzowe, w których wytwórca 
otrzymywał pomoc publiczną oznaczoną 
symbolami: PMk, UZk, PIk, POk, PAk lub PM(N)k, 
liczone po dniu złożenia przez wytwórcę 
oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4 
ustawy, w roku "j",

s - ostatni rok okresu sprawozdawczego, o którym mowa w art. 39 ust. 8 
ustawy, albo ostatni rok kalendarzowy okresu, w którym przysługiwało 
wsparcie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, obowiązującego w dniu 
złożenia przez wytwórcę oferty, o której mowa w art. 79 ustawy,



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
POMOCY W OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ PO ZAKOŃCZENIU 
OKRESU WSPARCIA

SWP - wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 2
ustawy, otrzymaną przez wytwórcę w okresach sprawozdawczych, o
których mowa w art. 39 ust. 8 ustawy, oraz po zakończeniu okresu
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1
ustawy, obowiązującego w dniu złożenia przez wytwórcę oferty, o
której mowa w art. 79 ustawy, obliczaną na potrzeby złożenia przez
wytwórcę Prezesowi URE oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust.
8 ustawy, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza,

k - kolejne lata kalendarzowe, w których wytwórca 
otrzymywał pomoc publiczną oznaczoną 
symbolami: PMk, UZk, PIk, POk, PAk lub PM(N)k, 
liczone po dniu złożenia przez wytwórcę 
oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4 
ustawy, w roku "j",

s - ostatni rok okresu sprawozdawczego, o którym mowa w art. 39 ust. 8 
ustawy, albo ostatni rok kalendarzowy okresu, w którym przysługiwało 
wsparcie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, obowiązującego w dniu 
złożenia przez wytwórcę oferty, o której mowa w art. 79 ustawy,



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
POMOCY W OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ PO ZAKOŃCZENIU 
OKRESU WSPARCIA

PMk - wartość sprzedanych praw majątkowych wynikających ze
świadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy oraz ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia z
kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne oraz wartość praw majątkowych wynikających ze
świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w przepisach
dotyczących efektywności energetycznej, liczoną na podstawie
przychodów z ich sprzedaży w roku "k", wyrażoną w złotych z
dokładnością do jednego grosza,

PIk - wartość innej pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym, a także
pomocy de minimis, otrzymanej w roku "k", wyrażoną w złotych z dokładnością do
jednego grosza, wyliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej,

PAk - wartość pomocy publicznej, o której
mowa w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy,
otrzymaną w roku "k" przez wytwórcę,
wyrażoną w złotych z dokładnością do
jednego grosza, w postaci ujemnego
salda,



OBLICZANIE WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
POMOCY W OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH ORAZ PO ZAKOŃCZENIU 
OKRESU WSPARCIA

PM(N)k - wartość niesprzedanych praw majątkowych wynikających ze świadectw uzyskanych, w
tym świadectw umorzonych, w roku "k", ustaloną na podstawie opublikowanej przez TGE, średniej
ważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za rok, w którym świadectwo zostało
wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych, zawartych w danym roku
kalendarzowym w instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie towarowej, a w przypadku
braku tej średniej ważonej, ustaloną na podstawie, opublikowanej przez TGE, średniej ważonej
ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw za miesiąc kalendarzowy w roku "k", w którym
świadectwo zostało wydane, obliczonej ze wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych, zawartych
w danym miesiącu kalendarzowym w instrumencie, w którym zostało zapisane, na giełdzie
towarowej, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza; nie dotyczy to świadectw
pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach
kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r.,

rk - stopę referencyjną wyrażoną w ułamku
dziesiętnym, będącą średniorocznym
wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w roku "k" (spadek
albo wzrost cen w roku "k") określonym w
komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski", przy czym rk dla
roku kalendarzowego "j" wynosi "0"

POk - wartość innej pomocy publicznej o charakterze operacyjnym
otrzymanej w roku "k", dotyczącej instalacji odnawialnego źródła
energii, o której mowa w art. 72 ustawy, bez względu na formę i
miejsce jej udzielenia, wyrażoną w złotych z dokładnością do
jednego grosza, wyliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

UZk - wartość pomocy publicznej w formie ulg i zwolnień w podatkach i 
opłatach otrzymanej w roku "k" z tytułu wytwarzania energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której 
mowa w art. 72 ustawy, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego 
grosza, wyliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej,



JEDNOSTKOWA POMOC PUBLICZNA



JEDNOSTKOWA POMOC PUBLICZNA

Cena 
referencyjna Cena 

z oferty
Jednostkowa 

pomoc
publiczna



JEDNOSTKOWA POMOC PUBLICZNA

Ilość energii 
wytworzonej do 

momentu złożenia oferty 
potwierdzona wydanym 

świadectwem 
pochodzenia 

Ilość energii planowanej 
do wytworzenia w ofercie

Pomoc otrzymana do momentu złożenia oświadczenia 
(w ofercie)



KOSZYKI AUKCYJNE



KWALIFIKACJA DO KOSZYKÓW AUKCYJNYCH

Instalacje o stopniu wykorzystania 
mocy zainstalowanej elektrycznej, 
łącznej bez względu na źródło 
pochodzenia, większym niż 3504 
MWh/MW/rok; 

Instalacje w których emisja CO2
jest nie większa niż 100 kg/MWh, 
o stopniu wykorzystania mocy 
zainstalowanej elektrycznej 
większym niż 3504 MWh/MW/rok

Instalacje należące do 
członków klastra energii

Czy dana instalacja może zostać 
zakwalifikowana do kilku koszyków 
aukcyjnych?



DWA SYTEMY WSPARCIA



RÓWNOLEGŁE KORZYSTANIE Z DWÓCH SYSTEMÓW 
WSPARCIA

Czy ta sama instalacja może jednocześnie korzystać z 
dwóch systemów wsparcia – otrzymywać świadectwa 
pochodzenia oraz uczestniczyć w aukcji?



ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZADEKLAROWANEJ 
W AUKCJI
ROZLICZANIE



ROZLICZANIE ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
ZADEKLAROWANEJ W AUKCJI
Czy w przypadku wyprodukowania w danym roku większej niż zakładana w planie ilości
energii elektrycznej, będzie ona podlegała wsparciu?
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ROZLICZANIE ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
ZADEKLAROWANEJ W AUKCJI
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Czy w przypadku wyprodukowania w danym roku większej niż zakładana w planie ilości
energii elektrycznej, będzie ona podlegała wsparciu?



ROZLICZANIE ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
ZADEKLAROWANEJ W AUKCJI

Jak powinna być określona w umowie ilość energii elektrycznej, którą sprzedawca zobowiązany musi kupić od wytwórcy
energii elektrycznej w instalacji OZE o mocy zainstalowanej poniżej 500 kW, który wygrał w aukcji? Czy w przypadku, w
którym wytwórca wyprodukował w danym roku większą niż zakładana ilość energii elektrycznej, będzie ona podlegała
obowiązkowi zakupu?
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CZĘŚĆ II
REGULAMIN AUKCJI



KLUCZOWE DEFINICJE



KLUCZOWE DEFINICJE 

Regulamin aukcji zawiera definicje, które nie są znane ustawie OZE – ich wprowadzenie było konieczne dla
zachowania przejrzystości i skrótowości regulacji.

Prezes URE może wprowadzać w Regulaminie definicje, pod warunkiem, że nie stoją one w
sprzeczności i są spójne z Ustawą OZE ani nie poszerzają jej regulacji poprzez przyznanie
podmiotom dodatkowych praw lub nałożenie obowiązków.

Regulamin
§2. Definicje 
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: (…)



KLUCZOWE DEFINICJE 

Instalacja istniejąca – Instalacja OZE, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w
życie rozdziału 4 Ustawy OZE;

Instalacja nowa – Instalacja OZE:
a) w której energia elektryczna zostanie wytworzona po raz pierwszy po dniu zamknięcia Sesji aukcji lub
b) inna niż mikroinstalacja, w której energia elektryczna zostanie wytworzona po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4
Ustawy OZE, a Wytwórca energii elektrycznej w tej instalacji spełni wymagania określone w art. 6 ust. 1-2 ustawy z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 925);

Instalacja zmodernizowana – Instalacja OZE spełniająca wymagania, o których mowa w art. 42 ust. 7-9 Ustawy OZE – na potrzeby
systemu świadectw pochodzenia lub w art. 74 ust. 1-4 Ustawy OZE – na potrzeby systemu aukcyjnego;

SWM – stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej Instalacji OZE wyrażony w [MWh/MW/rok], podany przez Wytwórcę
na etapie składania deklaracji o dopuszczeniu do aukcji lub wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, a
następnie weryfikowany przez IPA odrębnie dla każdego roku kalendarzowego na podstawie danych podanych w Ofercie jako iloraz
ilości energii elektrycznej oferowanej do sprzedaży w danym roku kalendarzowym oraz mocy zainstalowanej elektrycznej;

Okres wsparcia – parametr Aukcji, określający czas trwania obowiązku zakupu energii elektrycznej lub czas trwania prawa do
pokrycia ujemnego salda, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie:
a) art. 77 ust. 1 Ustawy OZE lub
b) art. 80 ust. 5 Ustawy OZE,
nie dłuższy jednak niż 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Instalacji OZE, potwierdzonego wydanym
świadectwem pochodzenia albo od dnia sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia Aukcji



KLUCZOWE DEFINICJE 
Wniosek – wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w Aukcji, o którym mowa w art. 75 ust. 3
Ustawy OZE, składany przez Wytwórcę energii elektrycznej w Instalacji nowej lub Instalacji nowej będącej Instalacją
zmodernizowaną;

Zaświadczenie – zaświadczenie o dopuszczeniu do Aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 Ustawy OZE.

Deklaracja – deklaracja o przystąpieniu do Aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 Ustawy OZE, składana przez
Wytwórcę energii elektrycznej w Instalacji istniejącej;

Oferta – zobowiązanie Wytwórcy do sprzedaży określonej ilości energii elektrycznej [MWh], wytworzonej w danej
Instalacji OZE, w określonym czasie, w podziale na następujące po sobie lata kalendarzowe, po określonej cenie
[zł/MWh];

Wysłanie – czynność polegająca na przekazaniu do dyspozycji Administratora IPA przy pomocy polecenia „wyślij”,
danych lub informacji wprowadzonych do formularza Wniosku, Deklaracji, Oferty lub Sprawozdania. Wysłanie
Wniosku, Deklaracji, Oferty lub Sprawozdania nie jest tożsame z ich skutecznym złożeniem;

Wyprowadzenie mocy – wyodrębniony zespół urządzeń wchodzących w skład wyłącznie jednej Instalacji OZE,
służących do wyprowadzania mocy do sieci operatora systemu elektroenergetycznego jedynie z tej instalacji, przy
czym punkt, w którym instalacja OZE łączy się z siecią tego operatora nie wchodzi w skład urządzeń służących do
wyprowadzenia mocy;



KLUCZOWE DEFINICJE 

Dlaczego „oferta” została określona jako „zobowiązanie”, skoro można
ją modyfikować, a nawet wycofać?

Sposób zdefiniowania „Wyprowadzenia mocy” w Regulaminie.



PARAMETRY AUKCJI



PARAMETRY AUKCJI
Parametry aukcji – atrybuty Aukcji ogłoszonej przez Prezesa URE w BIP URE, określające w szczególności:

a) termin przeprowadzenia Sesji aukcji,
b) godziny otwarcia i zamknięcia Sesji aukcji,
c) maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może zostać sprzedana w
drodze Aukcji przez Wytwórców,
d) ilość i wartość tej energii, jaka może zostać sprzedana przez Wytwórców Zagranicznych, o ile ilość ta została
określona na dany rok kalendarzowy przez ministra właściwego ds. energii, na podstawie art. 73 ust. 9 Ustawy
OZE,
e) Okres wsparcia,
f) Koszyk technologiczny,
g) Typ instalacji,
h) Przedział mocy Instalacji OZE,
i) dodatkowo, w przypadku aukcji interwencyjnej:

- Rodzaj instalacji,
- Cena maksymalna;

Regulamin
§3. Ogłoszenie i organizacja aukcji 
(…)
5. W aukcji może wziąć udział Wytwórca , którego Instalacja OZE spełnia parametry Aukcji. 



PARAMETRY AUKCJI
• Termin przeprowadzenia Sesji aukcji oraz
• godziny otwarcia i zamknięcia Sesji aukcji

ustalane są przez Prezesa URE i podawane do wiadomości w ogłoszeniu o
aukcji. Prezes URE musi jednak zachować kolejność aukcji w danym roku,
określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.

Zgodnie z Regulaminem, sesja aukcji nie może trwać krócej niż 8 godzin.

Również:

• maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii, jaka może zostać sprzedana w drodze Aukcji przez Wytwórców,

• ilość i wartość tej energii, jaka może zostać sprzedana przez Wytwórców
Zagranicznych, o ile ilość ta została określona na dany rok
kalendarzowy przez ministra właściwego ds. energii, na podstawie art.
73 ust. 9 Ustawy OZE,

Prezes URE podaje w ogłoszeniu o aukcji. Ustalane są one jednak przez
Radę Ministrów lub, w przypadku Wytwórców Zagranicznych, przez Ministra
Energii, w drodze rozporządzenia.

Źródło: 
www.ure.gov.pl



PARAMETRY AUKCJI
Z czego wynikało ustalenie daty aukcji na 30 grudnia?

Regulamin 
§3. Ogłoszenie i organizacja aukcji 
(…) 2. Ogłoszenie o Aukcji zamieszczane jest w BIP URE nie później niż 30 dni przed dniem jej 
rozpoczęcia. 
3. Ogłoszenie o Aukcji zawiera informację o typie oraz Parametrach aukcji.(…)
8. Prezes URE przeprowadza Aukcje zwykłe zgodnie z kolejnością określoną w przepisach wydanych na 
podstawie art. 73 ust. 7 Ustawy OZE, 
10. Sesja Aukcji nie może trwać krócej niż 8 godzin. Godziny rozpoczęcia i zamknięcia Sesji aukcji nie 
mogą przypadać na dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2015 r., poz. 90). 



PARAMETRY AUKCJI

Regulamin

§3. Ogłoszenie i organizacja aukcji
(…)11. Łączna ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, oferowana na sprzedaż w Aukcjach ogłoszonych
w danym roku, nie może przekroczyć ilości lub wartości, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy
OZE.
12. W łącznej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, o których mowa w ust. 11 zawiera się również ilość i
wartość energii elektrycznej przeznaczona do sprzedaży w danym roku przez Wytwórców Zagranicznych, określona zgodnie z
art. 73 ust. 9 Ustawy OZE, a także ilość i wartość energii elektrycznej oferowana na sprzedaż w danym roku w aukcjach
interwencyjnych, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 80 ust. 5 Ustawy OZE.
13. Łączna ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, oferowana na sprzedaż w Aukcji interwencyjnej, nie
może przekroczyć ilości lub wartości, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80 ust. 5 Ustawy OZE.
14. Łączna ilość i wartość energii elektrycznej wytworzona w Instalacjach OZE zlokalizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, oferowana na sprzedaż w Aukcjach ogłoszonych w danym roku, nie
może przekroczyć ilości lub wartości, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 73 ust. 9 Ustawy OZE.
15. Ilość i wartość energii elektrycznej niesprzedanej w danej Aukcji zwykłej, może zostać sprzedana w następnej Aukcji zwykłej
wg. kolejności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 73 ust. 7 Ustawy OZE.



PARAMETRY AUKCJI

Okres wsparcia – parametr Aukcji, określający czas trwania obowiązku zakupu energii elektrycznej
lub czas trwania prawa do pokrycia ujemnego salda, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie:
a) art. 77 ust. 1 Ustawy OZE lub
b) art. 80 ust. 5 Ustawy OZE,
nie dłuższy jednak niż 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Instalacji
OZE, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia albo od dnia sprzedaży po raz pierwszy
energii elektrycznej po dniu zamknięcia Aukcji;

Typ instalacji – parametr Aukcji, określający jeden z czterech typów Instalacji OZE:
a) nowa, niezmodernizowana,
b) nowa, zmodernizowana,
c) istniejąca, niezmodernizowana,
d) istniejąca, zmodernizowana;



PARAMETRY AUKCJI
Okres wsparcia

Regulamin
§12. Udział w Aukcji – składanie Ofert
(...)16. Okres wytwarzania energii elektrycznej zaoferowanej na sprzedaż, określony w Ofercie, nie
może być dłuższy niż Okres wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 23 lit. a i może trwać nie dłużej
niż do dnia:
1) 31 grudnia 2040 r. - w przypadku Nowych instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii
elektrycznej siłę wiatru na morzu;
2) 31 grudnia 2035 r. - w pozostałych przypadkach.
17. Okres wsparcia liczy się od dnia:
1) sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu zamknięcia Sesji aukcji, którą Wytwórca
wygrał – w przypadku Instalacji nowych lub zmodernizowanych ich części;
2) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej potwierdzonego wydanym świadectwem
pochodzenia – w przypadku Instalacji istniejących lub zmodernizowanych ich części.



PARAMETRY AUKCJI

Przedział mocy Instalacji OZE – parametr Aukcji, określający jeden z dwóch 
przedziałów łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej Instalacji OZE: 
a) nie większej niż 1 MW, 
b) większej niż 1 MW; 

Koszyk technologiczny – parametr aukcji, umożliwiający złożenie oferty wyłącznie przez Wytwórcę energii
elektrycznej w Instalacji OZE:
a) o SWM, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok,
b) wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i
komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz
odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o
odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów,
c) w której emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o SWM większym niż 3504 MWh/MW/rok,
d) wykorzystującej wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej albo
e) innej niż wymieniona w lit. a-d;



PARAMETRY AUKCJI

Rodzaj instalacji – parametr Aukcji interwencyjnej, określający rodzaj Instalacji OZE
wymienionych w art. 77 ust. 4 Ustawy OZE

Cena maksymalna – parametr Aukcji interwencyjnej, określający maksymalną cenę wyrażoną w
[zł/MWh], za jaką może zostać sprzedana w drodze Aukcji interwencyjnej energia elektryczna z
Instalacji OZE, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 80 ust. 5 Ustawy OZE;



POJĘCIE WYTWÓRCY I UCZESTNIKA AUKCJI



POJĘCIE WYTWÓRCY I UCZESTNIKA AUKCJI

Wytwórca – podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w Instalacjach
OZE znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie
ekonomicznej;

Wytwórca Zagraniczny – Wytwórca wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł
energii w Instalacjach OZE zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza
obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej. O ile Regulamin nie stanowi wprost inaczej, ilekroć w
Regulaminie jest mowa o Wytwórcy, należy przez to rozumieć również Wytwórcę Zagranicznego;

Uczestnik aukcji – Wytwórca, który prawidłowo złożył Ofertę i którego Instalacja OZE spełnia
Parametry aukcji;



ZASADY REPREZENTACJI I PEŁNOMOCNICTWA



ZASADY REPREZENTACJI I PEŁNOMOCNICTWA

Reprezentacja 

Regulamin
§5. Zasady składania podpisów 
1. Wysłanie przez Wytwórcę danych i informacji zawartych w Formularzu IPA, w tym Wniosku, Deklaracji, Oferty, żądania
wycofania Wysłanej Oferty oraz Sprawozdania, wymaga złożenia Podpisu zaufanego ePUAP lub Kwalifikowanego podpisu
elektronicznego zgodnie z zasadami reprezentacji Wytwórcy lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Podpisy pod Ofertą może złożyć wyłącznie Wytwórca działając osobiście lub zgodnie z ustawowymi lub statutowymi
zasadami reprezentacji. Nie jest możliwe podpisanie Oferty przez pełnomocnika, w tym prokurenta.
3. W jednym Formularzu IPA można złożyć zarówno Podpisy zaufane ePUAP, jak też Kwalifikowane podpisy elektroniczne, w
dowolnej ilości.
(…)5. Złożenie podpisu przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wytwórcy w przypadku, gdy jej umocowanie lub/i zmienione
zasady reprezentacji Wytwórcy nie zostały ujawnione we właściwym, publicznie dostępnym rejestrze, każdorazowo
wymaga załączenia do Formularza IPA dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wytwórcy
lub/i wskazującego zmianę zasad reprezentacji. W przypadku uchybienia któremukolwiek z tych wymagań, Prezes URE opierał
się będzie na danych ujawnionych we właściwym, publicznie dostępnym rejestrze.
(…) 10. Zgodność podpisów składanych przez członków organów Wytwórcy lub osoby działające w imieniu Wytwórcy z
zasadami reprezentacji jest każdorazowo weryfikowana przez administratora.



ZASADY REPREZENTACJI I PEŁNOMOCNICTWA
Pełnomocnictwa

Regulamin
§5. Zasady składania podpisów 
1. Wysłanie przez Wytwórcę danych i informacji zawartych w Formularzu IPA, w tym Wniosku, Deklaracji, Oferty, żądania
wycofania Wysłanej Oferty oraz Sprawozdania, wymaga złożenia Podpisu zaufanego ePUAP lub Kwalifikowanego podpisu
elektronicznego zgodnie z zasadami reprezentacji Wytwórcy lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podpisy pod Ofertą może złożyć wyłącznie Wytwórca działając osobiście lub zgodnie z ustawowymi lub statutowymi zasadami
reprezentacji. Nie jest możliwe podpisanie Oferty przez pełnomocnika, w tym prokurenta.
(…)4. Złożenie podpisu przez pełnomocnika każdorazowo wymaga załączenia do Formularza IPA dokumentu
potwierdzającego udzielenie przez Wytwórcę stosownego pełnomocnictwa.
(…)6. Załączenie do Formularza IPA dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, rozumiane jest jako przedłożenie
tego dokumentu w myśl ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.) i wymaga
uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa załącza się
każdorazowo do Formularza IPA.
8. Wniesienia opłat skarbowych za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dokonać na rachunek
organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę URE, ze wskazaniem w tytule wpłaty konkretnego pełnomocnictwa
którego ta wpłata dotyczy.
9. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jej
egzekwowaniem będzie zajmował się organ podatkowy właściwy w sprawie opłat skarbowych w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
10. Zgodność podpisów składanych przez członków organów Wytwórcy lub osoby działające w imieniu Wytwórcy z
zasadami reprezentacji jest każdorazowo weryfikowana przez administratora.



ZASADY REPREZENTACJI I PEŁNOMOCNICTWA

Jeśli w KRS zmieniły się zasady reprezentacji Wytwórcy, bo zmieniła się
umowa spółki i nie jest to jeszcze ujawnione w KRS – dokumenty podpisuje
się wg tych zasad, które są ujawnione w KRS. Jeśli zmieniły się tylko osoby w
składzie organu, podpisuje się nowy zarząd, a uchwałę o zmianie członków
zarządu dodaje się jako „dodatkowy załącznik”

Pełnomocnictwo i dowód opłaty załączamy jako „dodatkowy załącznik”.

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



Możliwe formy prawne po stronie Wytwórcy:

- Osoba fizyczna
- Spółka prawa handlowego
- Spółka cywilna
- Spółdzielnia 

ZASADY REPREZENTACJI I PEŁNOMOCNICTWA



KAUCJE I GWARANCJE BANKOWE
ZASADY WNOSZENIA I USTANAWIANIA



Regulamin
§10. Kaucje 
1. Wymagana wysokość zabezpieczenia wynosi 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej Instalacji OZE. 

2. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia wynikająca z wniesionej kaucji jest niewystarczająca, celem spełnienia wymogu, o 
którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jej uzupełnienie w drodze wpłacenia kolejnej kaucji bądź ustanowienia gwarancji 
bankowej. 

3. Kaucja wnoszona jest w polskich złotych na indywidualny rachunek bankowy wskazany w IPA przypisany do danej 
Instalacji OZE. 

4. Kaucja może zostać wniesiona niezależnie od ogłoszonych Aukcji. 

5. Wytwórca zamierzający wysłać Ofertę w Aukcji wnosi kaucję w odpowiedniej wysokości stosownie do postanowień ust. 1, w 
terminie umożliwiającym zweryfikowanie przez Prezesa URE faktu jej wniesienia, w trybie określonym w ust. 6, przed 
zamknięciem Sesji aukcji, w której Wytwórca ten zamierza wziąć udział. 

6. Kaucja jest uznana za skutecznie wniesioną po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) zaksięgowaniu kaucji na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3, 

2) pojawieniu się w IPA, na skutek aktualizacji, o której mowa w ust. 7, na koncie indywidualnej instalacji – informacji o 
wystarczającej wysokości zabezpieczeń, określonej w ust. 9. 

KAUCJE 
ZASADY WNOSZENIA I USTANAWIANIA



Regulamin
§10. Kaucje 
(…)7. Dane dotyczące wysokości salda rachunku, o którym mowa w ust. 3 aktualizowane są: 
1) w czasie gdy nie trwa żadna Sesja aukcji - o godzinie 15:00 w każdy piątek będący dniem roboczym, a w przypadku gdy ten 
dzień nie jest dniem roboczym – w następny dzień roboczy o godz. 15:00; 
2) w czasie trwania Sesji aukcji: 
a) o godzinie 9:00 w dniu jej rozpoczęcia, 
b) o godzinie 9:00 w każdym dniu jej trwania będącym dniem roboczym, 
c) o godzinie 9:00 w dniu jej zamknięcia. 
8. Kaucja wniesiona na rachunek, o którym mowa w ust. 3, stanowi zabezpieczenie wyłącznie dla danej Instalacji OZE i nie 
może zostać przeniesiona, w całości lub części, na poczet zabezpieczenia dla innej Instalacji OZE. 
9. Informacja o kwocie ustanowionego zabezpieczenia widoczna jest na koncie Wytwórcy w parametrach danej Instalacji 
OZE, której to zabezpieczenie dotyczy. 
10. Kaucja ustanowiona przez Wytwórcę podlega zwrotowi na rachunek Wytwórcy, na jego wniosek, w terminie: 
1) 14 dni licząc od dnia zamknięcia Sesji aukcji - w przypadku Uczestnika aukcji, którego Oferta nie wygrała Aukcji; 
2) 60 dni licząc od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z Instalacji OZE, w tym zmodernizowanej Instalacji OZE –
w przypadku Uczestnika aukcji, którego Oferta wygrała Aukcję. 

KAUCJE 
ZASADY WNOSZENIA I USTANAWIANIA



Regulamin
§10. Kaucje 
(…)11. Wytwórca, który wniósł kaucję oraz: 

1) którego Oferta nie wzięła udziału w Aukcji albo; 

2) który nie Wysłał Oferty albo; 

3) który wycofał Wysłaną Ofertę; 

może złożyć do URE wniosek o zwrot kaucji. Wniosek ten składa się w formie pisemnej lub elektronicznej podpisanej 
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź Podpisem zaufanym ePUAP. 

12. Zwrot kaucji następuje na rachunek Wytwórcy wyłącznie w pełnej wysokości wniesionej dla danej Instalacji OZE. 

13. Jeżeli zwrot kaucji nie jest możliwy z powodu nieposiadania przez Prezesa URE informacji o numerze rachunku bankowego 
Wytwórcy, Prezes URE bezzwłocznie wzywa Wytwórcę na piśmie do wskazania właściwego numeru rachunku bankowego, na 
który może nastąpić zwrot tej kaucji. 

KAUCJE 
ZASADY WNOSZENIA I USTANAWIANIA



KAUCJE 
ZASADY WNOSZENIA I USTANAWIANIA

Numer rachunku bankowego służącego do ewentualnego zwrotu
kaucji należy podać przy rejestracji konta na platformie (można go
później zmienić).
System IPA sprawdza, czy dany numer przypisany jest do istniejącego
rachunku – jeśli nie, system nie pozwoli go wpisać.

Zwrot kaucji następuje na wniosek Wytwórcy. 

Źródło: 
Instrukcja użytkowania 
Internetowej Platformy Aukcyjnej 
Warszawa, 2016 r. 



GWARANCJE 
ZASADY WNOSZENIA I USTANAWIANIA

Regulamin
§11. Gwarancje bankowe
1. Wymagana wysokość zabezpieczenia wynosi 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej Instalacji OZE.
2. Gwarancje bankowe ustanawia się oddzielnie dla każdej Instalacji OZE.
3. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia wynikająca z ustanowionej gwarancji bankowej jest niewystarczająca, celem spełnienia
wymogu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jej uzupełnienie w drodze wpłacenia kaucji bądź ustanowienia kolejnej
gwarancji bankowej.
4. Wytwórca nie ma możliwości złożenia za pośrednictwem IPA dokumentu potwierdzającego ustanowienie gwarancji
bankowej.
5. Wytwórca dostarcza do URE oryginał gwarancji bankowej zawierającej, co najmniej następujące dane:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby Wytwórcy;
2) numer NIP; o ile Wytwórcy nadano ten numer;
3) numer REGON, o ile Wytwórcy nadano ten numer;
4) numer KRS, o ile Wytwórcy nadano ten numer;
5) lokalizację, moc zainstalowaną elektryczną oraz Rodzaj instalacji, dla której ustanowiono gwarancję bankową;
6) nr ID oraz nazwę tej instalacji, zgodnie z informacjami prezentowanymi w IPA (jeśli są dostępne) oraz
7) rok, w którym Wytwórca zamierza przystąpić do Aukcji.
6. Gwarancja bankowa dotycząca Instalacji OZE może być udzielona przez bank krajowy lub oddział banku zagranicznego
utworzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Do gwarancji bankowej sporządzonej w języku innym niż język polski, Wytwórca zobowiązany jest dołączyć oryginał tłumaczenia
przysięgłego tej gwarancji na język polski.



GWARANCJE 
ZASADY WNOSZENIA I USTANAWIANIA

Regulamin
§11. Gwarancje bankowe
(…)8. Niezależnie od ust. 5 powyżej, gwarancja bankowa, mająca stanowić zabezpieczenie dla danej Instalacji OZE, pod rygorem jej
nieuwzględnienia na potrzeby Systemu wsparcia, musi być bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie Prezesa URE i
nieodwołalna oraz musi zawierać:
1) dane gwaranta, o którym mowa w ust. 6;
2) dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5 oraz nazwę Instalacji OZE;
3) wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji bankowej jest Prezes URE;
4) datę i miejsce udzielenia gwarancji bankowej;
5) sumę gwarancji bankowej wyrażoną w złotych;
6) okres obowiązywania gwarancji bankowej;
7) zobowiązanie do wypłaty sumy gwarancyjnej niezwłocznie po zgłoszeniu żądania zapłaty przez Prezesa URE.
9. Gwarancja bankowa nie może przewidywać wymogów dotyczących poświadczenia przez osoby/podmioty trzecie podpisów osób
reprezentujących beneficjenta, a także niewynikających z przepisów prawa wymogów dotyczących formy, trybu lub miejsca złożenia
żądania zapłaty sumy gwarancji.
10. Okres obowiązywania gwarancji bankowej nie może być krótszy niż:

1) 25 miesięcy licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 5 pkt 7 – w przypadku Instalacji nowych wykorzystujących
energię promieniowania słonecznego;
2) 73 miesiące licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 5 pkt 7 – w przypadku Instalacji nowych wykorzystujących
energię wiatru na morzu;
3) 49 miesięcy licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 5 pkt 7 – w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-2;
4) 2 miesięcy licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 5 pkt 7 – w przypadkach Instalacji istniejących.

11. Wytwórca może dostarczyć do URE oryginał gwarancji bankowej niezależnie od ogłoszonych Aukcji.



GWARANCJE 
ZASADY WNOSZENIA I USTANAWIANIA

Regulamin
§11. Gwarancje bankowe
(…)12. Gwarancja bankowa jest weryfikowana pod kątem jej kompletności, zgodności ze stanem faktycznym, zgodności z wymogami
aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodności z postanowieniami Regulaminu.
13. Wytwórca dostarcza do URE oryginał gwarancji bankowej w terminie umożliwiającym jej weryfikację i Wysłanie Oferty przed
zamknięciem Sesji aukcji, w której zamierza wziąć udział.
14. Warunkiem skutecznego ustanowienia gwarancji bankowej jest jej pozytywna weryfikacja, o której Wytwórca otrzymuje
informację w IPA.
15. Gwarancja bankowa wygasa z upływem terminu jej ważności, chyba, że w terminie jej ważności zostało złożone żądanie wypłaty
sumy gwarancji.
16. Oryginał gwarancji bankowej podlega zwrotowi Wytwórcy, na jego wniosek, w terminie:
1) 14 dni licząc od dnia zamknięcia Aukcji - w przypadku Uczestnika aukcji, którego Oferta nie wygrała Aukcji;
2) 60 dni licząc od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z Instalacji OZE, w tym Instalacji zmodernizowanej – w
przypadku Uczestnika aukcji, którego Oferta wygrała Aukcję.

17. Wytwórca, który przedstawił gwarancję bankową oraz:
1) którego Oferta nie wzięła udziału w Aukcji;
2) który nie Wysłał Oferty albo
3) który wycofał Wysłaną Ofertę,

może złożyć do URE wniosek o zwrot oryginału gwarancji bankowej. Wniosek ten składa się w formie pisemnej lub
elektronicznej podpisanej Kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź Podpisem zaufanym ePUAP.



GWARANCJE 
ZASADY WNOSZENIA I USTANAWIANIA

Nie ma możliwości złożenia dokumentu gwarancji za pośrednictwem 
systemu IPA.

Zwrot oryginału dokumentu gwarancji następuje na wniosek Wytwórcy.



PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI



PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI

Regulamin
§12. Udział w Aukcji – składanie Ofert 
6. Oferty są Wysyłane podczas Sesji aukcji wyłącznie za 
pośrednictwem IPA. 
7. Wytwórca może złożyć wyłącznie jedną Ofertę dla 
danej Instalacji OZE. 
(…) 15. Wysłana Oferta jest niedostępna dla innych 
Uczestników aukcji, a także podmiotów i osób trzecich. 

Aukcja czy przetarg?



PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI

Regulamin
§14. Rozstrzygnięcie aukcji 
1. Jeżeli w danej Sesji aukcji złożono 
mniej niż 3 Oferty, spełniające 
wymagania określone w Ustawie OZE, 
Aukcja pozostaje bez rozstrzygnięcia. 

Źródło: 
www.ure.gov.pl



PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI

Regulamin
§14. Rozstrzygnięcie aukcji 
5. Prezes URE unieważnia Aukcję, jeżeli 
wszystkie złożone Oferty zostały 
odrzucone lub z przyczyn technicznych 
Aukcja nie może zostać przeprowadzona. 

Źródło: 
www.cire.pl
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Regulamin
§14. Rozstrzygnięcie aukcji 
2. Rozstrzygnięcie Aukcji następuje niezwłocznie po zamknięciu 
Sesji aukcji. 
3. Oferta złożona, której cena powiększona o jednostkową pomoc 
publiczną przekracza Cenę referencyjną lub Cenę maksymalną, 
zostaje odrzucona. 
4. W Aukcji biorą udział wyłącznie Oferty złożone, które nie zostały 
odrzucone. 
(…)6. Oferty nieodrzucone szeregowane są według podanych w
nich cen - od najniższej do najwyższej.
7. W przypadku, gdy kilku Uczestników aukcji zaoferuje taką samą 
cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas Oferty te 
szeregowane są według kolejności ich Wysłania, przy czym w 
przypadku modyfikacji Oferty, decyduje data i godzina Wysłania 
ostatniej modyfikacji tej Oferty. 
8. W IPA sumowana jest oddzielnie ilość i wartość energii 
elektrycznej z kolejnych, następujących po sobie Ofert Uczestników 
danej aukcji, zaczynając od Oferty o najniższej cenie. 
danej Aukcji. 



PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI

Regulamin
§14. Rozstrzygnięcie aukcji
9. Aukcję wygrywają Uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub
wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej Aukcji.
10. Pierwsza Oferta, której przyjęcie skutkowałoby przekroczeniem wartości lub ilości energii elektrycznej pozostałej do sprzedaży w
danej Aukcji, powoduje, iż Oferta ta oraz kolejne uszeregowane za nią Oferty, zostają zakwalifikowane jako przegrane. W takim
przypadku Aukcję uważa się za rozstrzygniętą, zaś pozostała ilość energii elektrycznej nie podlega sprzedaży w tej Aukcji.
11. W przypadku Ofert złożonych przez Wytwórców Zagranicznych, rozstrzygając Aukcję bierze się pod uwagę określoną w ogłoszeniu o
Aukcji maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej przeznaczoną do sprzedaży tym Wytwórcom Zagranicznym.
12. O ile wcześniej nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 10, pierwsza Oferta złożona przez Wytwórcę Zagranicznego, której
przyjęcie skutkowałoby przekroczeniem ilości lub wartości energii elektrycznej pozostałej do sprzedaży tym Wytwórcom Zagranicznym,
powoduje, iż Oferta ta oraz kolejne uszeregowane za nią Oferty tych Wytwórców Zagranicznych, zostają zakwalifikowane jako
przegrane.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, ilość i wartość energii elektrycznej stanowiąca różnicę między ilością i wartością określoną
w ust. 11 a sumą ilości i wartości energii elektrycznej przypadającą na Oferty zakwalifikowane jako wygrane, złożone przez Wytwórców
Zagranicznych, nie podlega sprzedaży w tej Aukcji.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Aukcję prowadzi się aż do wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 10.
15. Ilość i wartość energii elektrycznej niepodlegająca sprzedaży, o której mowa w ust. 13, może zostać sprzedana Wytwórcom
Zagranicznym, w kolejnych Aukcjach organizowanych w danym roku.



PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI

Regulamin
§14. Rozstrzygnięcie aukcji
16. Prezes URE niezwłocznie po
zamknięciu Sesji Aukcji podaje do
publicznej wiadomości na swojej stronie
internetowej informacje o:
1) wynikach Aukcji, w tym o:
a) Wytwórcach, których Oferty wygrały
Aukcję,

Źródło: 
www.ure.gov.pl



PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI
Regulamin
§14. Rozstrzygnięcie aukcji 
16. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu Sesji 
Aukcji podaje do publicznej wiadomości na swojej 
stronie internetowej informacje o: 
1) wynikach Aukcji, w tym o: 
(…)
b) minimalnej i maksymalnej cenie w złotych, z 
dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, po jakiej 
energia elektryczna wytworzona z odnawialnych 
źródeł energii została sprzedana w drodze Aukcji, 
c) łącznej ilości w MWh i wartości w złotych, z 
dokładnością do jednego grosza, sprzedanej w 
drodze Aukcji energii elektrycznej wytworzonej z 
odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem 
podziału na kolejne następujące po sobie lata 
kalendarzowe; 
2) unieważnieniu Aukcji albo 
3) pozostawieniu Aukcji bez rozstrzygnięcia. 

17. Uczestnik aukcji jest informowany o wyniku 
rozstrzygnięcia Aukcji za pośrednictwem IPA oraz 
wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany 
podczas rejestracji konta, niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu danej Aukcji. 

Źródło: 
www.ure.gov.pl
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Charakter prawny informacji Prezesa URE - ?

Możliwość kwestionowania wyników aukcji:
Ustawa OZE – brak
Kodeks Cywilny - ? 

Źródło: 
www.ure.gov.pl
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Regulamin
§16. Wymagania techniczne 
1. Dostęp do IPA jest możliwy z komputera osobistego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia wyposażonego w
zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej stosującej protokół TLS wykorzystujący klucz o długości 128 bitów lub
większej oraz umożliwiającej weryfikację certyfikatu bezpieczeństwa. Zalecane jest używanie najnowszych dostępnych
wersji przeglądarek internetowych, cykliczne przeprowadzanie ich aktualizacji oraz korzystanie z oprogramowania
przeciwdziałającego zagrożeniom internetowym (oprogramowania antywirusowego).

2. W celu korzystania z IPA niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu.

3. Urządzenie służące do korzystania z IPA powinno umożliwiać skuteczne zalogowanie Wytwórcy oraz Wysyłanie
Formularzy IPA, w tym opatrzenie tych formularzy Kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz Podpisem zaufanym
ePUAP.

4. Możliwe jest korzystanie z IPA przy użyciu następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox lub Safari. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji ww. przeglądarek internetowych.

5. Dokumenty załączane do poszczególnych Formularzy IPA (grafiki, wykresy, odwzorowania, skany, odpisy), mogą być
załączane jedynie w pliku w formacie PDF.

FUNKCJONOWANIE PLATFORMY IPA



Regulamin
§16. Wymagania techniczne 
6. Szczegółowe warunki korzystania z oprogramowania IPA określa Instrukcja użytkowania IPA, zawierająca m.in.: zasady
tworzenia loginów, wymagania dotyczące haseł bezpieczeństwa do kont Wytwórców, limity wielkości załączanych plików,
opisy pól poszczególnych formularzy, etykiety pól, kolejność wypełniania pól poszczególnych formularzy, grafikę formularzy,
lokalizację dostępnych funkcji oraz zasady korzystania z funkcji Captcha.

7. Instrukcja użytkowania IPA odzwierciedla każdorazowo najbardziej aktualną wersję oprogramowania IPA.

8. Instrukcję użytkowania IPA Prezes URE publikuje na stronie internetowej URE – http://www.ure.gov.pl/.

9. Prezes URE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne, w tym opóźnienia w
transmisji danych, leżące po stronie Wytwórców korzystających z IPA, w tym dostawcy oprogramowania, z jakiego
Wytwórca korzysta, dostawcy Internetu czy producenta urządzeń.

10. Administratorzy, ani żadni inni pracownicy URE, nie są zobowiązani do udzielania jakichkolwiek informacji lub wsparcia
w zakresie prawidłowego i umiejętnego korzystania z IPA oraz rozwiązania jakiegokolwiek rodzaju problemów technicznych
leżących po stronie Wytwórców korzystających z IPA.

11. Ewentualne problemy techniczne w funkcjonowaniu IPA, leżące po stronie URE, należy zgłaszać Administratorom
telefonicznie w godzinach pracy URE pod nr (22) 487-58-16 lub za pomocą poczty e-mail na adres: aukcjeOZE@ure.gov.pl.
Informacja o problemach technicznych winna zawierać datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowego działania IPA,
szczegółowy opis problemu, nazwę i wersję przeglądarki internetowej oraz dane umożliwiające identyfikację Wytwórcy.

FUNKCJONOWANIE PLATFORMY IPA



FUNKCJONOWANIE PLATFORMY IPA
Regulamin
§17. Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania IPA
1. Aukcje odbywają się w sposób umożliwiający identyfikację i uwiarygodnienie Wytwórców oraz ustalenie prawidłowości
wysyłanych przez niego danych.
2. IPA uniemożliwia identyfikację Wytwórcy oraz dostęp do wszelkich podanych przez niego danych przez podmioty niepowołane,
w tym innych korzystających z IPA.
3. Wytwórca zobowiązany jest do zachowania w poufności loginu i hasła niezbędnych do zalogowania na utworzone konto
Wytwórcy. Prezes URE ani Administratorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za udostępnianie przez Wytwórcę loginu
lub hasła, jak również działań lub zaniechań Wytwórcy prowadzących do utraty tych danych lub przekazania ich osobom
nieuprawnionym oraz za skutki nieautoryzowanego logowania.
4. W żadnych okolicznościach Administrator nie żąda od Wytwórcy podania hasła do konta. O każdej próbie wyłudzenia hasła
Wytwórca winien natychmiast powiadomić Administratora.
5. Każdy Wytwórca obowiązany jest do natychmiastowego poinformowania URE w każdym przypadku stwierdzenia utraty dostępu
do IPA lub utraty kontroli nad swoim kontem IPA, w sposób określony w § 16 ust. 11.
6. Jako przyczyny techniczne powodujące konieczność unieważnienia Aukcji kwalifikuje się awarie, będące skutkiem problemów
technicznych leżących po stronie URE, w wyniku których:
1) Aukcja nie może zostać rozpoczęta lub zakończona w terminie, określonym w ogłoszeniu o Aukcji;
2) dostęp do IPA nie był możliwy przez co najmniej 15 godzin podczas trwania Sesji aukcji;
3) nastąpiła przerwa w dostępie do IPA w trakcie ostatnich 90 minut trwania Sesji aukcji lub
4) Prezes URE powziął uzasadnione wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu Sesji aukcji.



FUNKCJONOWANIE PLATFORMY IPA

Regulamin
§17. Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania IPA
7. Prezes URE na swojej stronie internetowej podaje do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu awarii, w wyniku której dostęp do IPA
nie jest możliwy dłużej niż przez 1 godzinę podczas trwania Sesji aukcji.

8. Prezes URE na swojej stronie internetowej podaje do publicznej wiadomości informację o usunięciu awarii, o której mowa w ust. 7.

9. Prezes URE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści mogące być skutkiem nieprawidłowego lub
nieumiejętnego korzystania z IPA, problemów technicznych w funkcjonowaniu IPA, braku danych lub informacji przekazanych za pośrednictwem
IPA. Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.

10. Prezes URE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wytwórcę korzystającego z IPA, spowodowane zagrożeniami
występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do urządzeń Wytwórcy, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem
urządzeń Wytwórcy wirusami.

11. Prezes URE nie ponosi odpowiedzialności za treść danych lub informacji wprowadzonych do IPA przez Wytwórcę.

12. Wszelkie próby uzyskania dostępu do IPA lub uzyskania dostępu do informacji zapisanych w IPA przez osoby nieuprawnione, a także próby
przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych
zapisanych w ramach IPA oraz zakłócenia funkcjonowania IPA, skutkują pociągnięciem tych osób do odpowiedzialności określonej przepisami
prawa.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że IPA chroniony jest prawami autorskimi i zobowiązuje się nie podejmować lub zezwalać na
jakiekolwiek działania, które naruszałyby prawa autorskie do IPA, w szczególności kopiowania IPA.

14. Tworzenie obrazów lub graficznych odwzorowań jakichkolwiek części IPA wymaga uzyskania zgody URE .
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Regulamin 
§18. Ogólne warunki zawieszenia dostępu do IPA 

1. Zawieszenie dostępu do IPA może mieć miejsce w przypadku:
1) przeprowadzenia planowych testów i modernizacji, bądź
2) działania siły wyższej lub w wyniku wystąpienia awarii.
2. Planowane testy i modernizacje prowadzone są wyłącznie poza Sesjami aukcji.
3. Na stronie internetowej URE podaje się informacje o:
1) terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanego zawieszenia dostępu do IPA;
2) konieczności przedłużenia planowanego zawieszenia dostępu do IPA;
3) przewidywanym terminie przywrócenia dostępu do IPA w przypadku wystąpienia awarii, o których
mowa w § 17 ust. 7, o ile nie usunięto dotychczas tych awarii.

ZAWIESZENIE DOSTĘPU DO IPA



Regulamin
§19. Warunki indywidualnego zawieszenia dostępu do IPA

1. Dostęp do IPA może zostać zawieszony na wniosek Wytwórcy. Wniosek składa się do URE pisemnie, telefonicznie lub
elektronicznie. Strona 26 z 26

2. Zawieszenie dostępu Wytwórcy następuje wyłącznie po ustaleniu prawidłowości żądania zawartego we wniosku.

3. Administrator może żądać wszelkich danych i informacji umożliwiających zidentyfikowanie Wytwórcy lub osoby
upoważnionej do jego reprezentowania, wnoszącej o zawieszenie dostępu do konta Wytwórcy.

4. Dostęp Wytwórcy do IPA może zostać zawieszony w każdym przypadku, w którym występują uzasadnione
wątpliwości związane z bezpieczeństwem i prawidłowością funkcjonowania IPA.

5. Wytwórca jest każdorazowo informowany o zawieszeniu dostępu do IPA na wskazany podczas rejestracji adres e-mail
lub telefonicznie.

6. Trzykrotne błędne zalogowanie Wytwórcy na konto w IPA powoduje zawieszenie dostępu, przy czym na adres e-mail
podany w formularzu rejestracyjnym zostaje wysłany stosowny komunikat. Ponowny dostęp Wytwórcy do konta w IPA
może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 minut. W szczególnych przypadkach dostęp do konta może zostać
przywrócony wcześniej, po zweryfikowaniu danych Wytwórcy lub jego pełnomocnika, w tym w zakresie jego uprawnienia
do reprezentowania Wytwórcy.

ZAWIESZENIE DOSTĘPU DO IPA



CZĘŚĆ III
PRAKTYCZNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z 
INTERNETOWEJ PLATFORMY AUKCYJNEJ (IPA)



REJESTRACJA KONTA



REJESTRACJA KONTA

Aukcje prowadzone są za pomocą platformy IPA,
dlatego posiadanie konta jest obowiązkowe.

Jeśli jest się wytwórcą zagranicznym – proces
rejestracji przeprowadza URE, trzeba się z nimi
skontaktować.

Liczba kont: na jednego Wytwórcę może być
zarejestrowane tylko jedno konto. Jeśli dana osoba
„podpisująca” się pod ofertami (np. ktoś, kto jest w
zarządzie kilku spółek) występuje jako reprezentacja
kilku podmiotów gospodarczych (spółek) to dla
każdego podmiotu musi założyć osobne konto.
Jeden Wytwórca może mieć kilka instalacji.
Źródło: 
Instrukcja użytkowania 
Internetowej Platformy Aukcyjnej 
Warszawa, 2016 r. 



REJESTRACJA KONTA
Login – 6 do 30 znaków, bez znaków polskich i
specjalnych, dlatego nie może nim być adres mailowy
(zawiera kropki i @); nie może zawierać wulgaryzmów,
godzić w dobre imię URE ani naruszać praw osób
trzecich; po zarejestrowaniu konta nie można zmienić
Loginu.
Hasło – musi spełniać wymagania (system poinformuje,
czy jest odpowiednio silne; musi się w nim znaleźć
przynajmniej jedna duża litera i jeden znak specjalny),
może być takie samo jak w innym koncie – system nie
sprawdza unikalności hasła.
Nazwa wytwórcy – musi być zgodna z wpisem do
właściwego rejestru.
Adres siedziby – zgodnie z danymi rejestrowymi.

Źródło: 
Instrukcja użytkowania 
Internetowej Platformy Aukcyjnej 
Warszawa, 2016 r. 



REJESTRACJA KONTA
Numer wpisu we właściwym rejestrze: 
• Po zarejestrowaniu NIP/REGON nie można zmienić – może 

to zrobić tylko URE
• obowiązkowo należy wpisać NIP i jeden z kolejnych 

numerów (KRS/REGON) mimo, że tylko NIP został 
oznaczony jako obowiązkowy.

• system nie zaakceptuje numeru NIP, który nie istnieje 
• Jeśli dany podmiot nie ma numeru KRS ani REGON, w 

polu KRS drugi raz wpisujemy NIP

Numer konta bankowego – potrzebny, żeby zwrócić kaucję, jest 
to pole obowiązkowe. Podobnie jak przy NIP, system sprawdzi, czy 
ten numer istnieje.

Adres e-mail – nie można do wielu kont przypisać jednego 
adresu mailowego – URE uzasadnia to potrzebą uniknięcia 
pomyłek przy kontakcie z Wytwórcą.

System informuje nie o „zarejestrowaniu”, tylko dopiero o aktywacji 
konta (po złożeniu wniosku/deklaracji).

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



REJESTRACJA KONTA
Numer telefonu – nie jest unikalny i można podać ten sam dla różnych
kont

Inne dane kontaktowe – URE sugeruje, by w tym polu wskazać dane
do osoby, która bezpośrednio zajmuje się aukcjami w danym podmiocie.
Adres e-mail w tym polu nie jest unikalny - może on być taki jak podany
w innym koncie jako główny lub dodatkowy.

Potwierdzenie regulaminu aukcji – system nie pozwoli na rejestrację
bez zaznaczenia tego pola – klikając na zielony napis „Regulamin Aukcji”
można przejść do podglądu aktualnego Regulaminu przed złożeniem
oświadczenia.

Pole Captcha – sprawdza, czy formularza nie wypełnia program 
komputerowy, tzw. software agent. Można zmienić zestaw słów poprzez 
kliknięcie pola „odśwież”, jednakże po trzykrotnym odświeżeniu/błędnej 
odpowiedzi, 
ponowna próba rejestracji może nastąpić po odnowieniu sesji 
(wyczyszczeniu danych przeglądarki internetowej – tzw. pliki cookie). 

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



ZARZĄDZANIE KONTEM



ZARZĄDZANIE KONTEM

Logowanie

Po zarejestrowaniu konta Użytkownik może zalogować
się na swoje konto wpisując login i hasło podane w
formularzu rejestracyjnym oraz klikając przycisk
Zaloguj się. Podobnie jak w przypadku rejestracji,
konieczne jest poprawne zaznaczenie odpowiedzi w
polu Captcha.

Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik ma dostęp do
dwóch modułów: PROFIL oraz WNIOSKI I
DEKLARACJE. Moduły AUKCJE oraz MOJE
INSTALACJE są niedostępne. Dostęp do nich
zostanie przyznany po aktywacji konta, która
realizowana jest po uzyskaniu akceptacji pierwszej
wysłanej deklaracji bądź wniosku.

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



ZARZĄDZANIE KONTEM
Logowanie – informacje istotne w trakcie trwania sesji aukcji

Jeżeli Użytkownik pozostaje nieaktywny przez 20 minut, zostanie on
automatycznie wylogowany, a na ekranie pojawi się stosowny
komunikat.

Jeżeli na koncie, na którym zalogowany jest pierwszy Użytkownik,
zaloguje się drugi Użytkownik, pierwszy z nich zostanie
automatycznie wylogowany, a na ekranie pojawi się stosowny
komunikat.

Trzykrotne błędne zalogowanie Wytwórcy na konto w IPA powoduje
zawieszenie dostępu, przy czym na adres e-mail podany w formularzu
rejestracyjnym zostaje wysłany stosowny komunikat. Ponowny dostęp
Wytwórcy do konta w IPA może nastąpić nie wcześniej niż po
upływie 30 minut. W szczególnych przypadkach dostęp do konta może
zostać przywrócony wcześniej, po zweryfikowaniu danych Wytwórcy lub
jego pełnomocnika, w tym w zakresie jego uprawnienia do
reprezentowania Wytwórcy.

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



ZARZĄDZANIE KONTEM

Mój Profil – w tej zakładce widoczne są podzakładki:

„Moje dane” - wszystkie dane wprowadzone podczas
rejestracji,

„Komunikaty” – komunikaty o statusie dokumentów i
oferty oraz np. terminach spełnienia obowiązków
sprawozdawczych

„Regulaminy” – za każdym razem, gdy coś zmieni się w
regulaminie, należy potwierdzić akceptację nowej wersji; w
tej zakładce będzie też można zobaczyć wersje archiwalne
regulaminu.

Zmiana danych w zakładce „Moje dane”

• Użytkownik ma możliwość edycji danych
zawartych w tej zakładce dowolną ilość razy.

• IPA nie pozwala jednak na zmianę podanych
przy rejestracji numerów we właściwych
rejestrach. Jeśli taki numer z jakiegoś powodu
ulegnie zmianie, należy skontaktować się z URE
– nowy numer zostanie wpisany do profilu
Użytkownika przez pracownika URE.

Komunikaty

O tym, że w zakładce „Komunikaty” pojawiła się
nowa wiadomość, informuje czerwony pasek
„Masz oczekujące komunikaty”. Pasek ten nie
zniknie, dopóki Użytkownik nie otworzy każdego z
komunikatów (nie wystarczy jedynie przejść do
zakładki „Komunikaty”).

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



ZARZĄDZANIE KONTEM

Komunikaty

O tym, że w zakładce „Komunikaty” pojawiła się
nowa wiadomość, informuje czerwony pasek
„Masz oczekujące komunikaty”. Pasek ten nie
zniknie, dopóki Użytkownik nie otworzy każdego z
komunikatów (nie wystarczy jedynie przejść do
zakładki „Komunikaty”).

Komunikaty wyświetlane są w trzech
kolorach: zielony, pomarańczowy i czerwony.

Zielony kolor oznacza akceptację działań
prowadzonych w IPA przez Użytkownika, np.
akceptację deklaracji lub wniosku, możliwość
złożenia sprawozdania, bądź wygranie aukcji.

Czerwony kolor oznacza odrzucenie lub
wycofanie wysłanego dokumentu, bądź
przegranie aukcji.

Zmiana koloru komunikatu następuje w
przypadku, gdy do wykonania obowiązku, o
którym mowa w tym komunikacie, np. złożenia
sprawozdania, pozostało 14 dni (zmiana z
zielonego na pomarańczowy) lub 7 dni (zmiana z
pomarańczowego na czerwony).Źródło: 

Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



WYSŁANIE WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
O DOPUSZCZENIU DO UDZIAŁU W AUKCJI



WYSŁANIE WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

Uwagi ogólne:

Wielu wytwórców składało wniosek w formie papierowej. W takim przypadku
należy wypełnić wszystkie dane w formularzu wniosku na IPA raz jeszcze i w
pełni zgodnie ze złożonym papierowym wnioskiem.
Jedyna różnica występuje przy załącznikach – nie trzeba załączać
wszystkich raz jeszcze).

Zdarzył się przypadek, że nazwa gminy z zaświadczenia odbiegała od nazwy
gminy z wniosku – jak należy w takim przypadku wypełnić dane w systemie?



WYSŁANIE WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



WYSŁANIE WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

Nazwa i adres Wytwórcy importowane są
automatycznie przez IPA z danych
profilowych. Można zmienić je tylko w
zakładce „Profil”.

Jeżeli jakiekolwiek pola nie są uzupełnione lub
ich treść jest nieprawidłowa, należy zgłosić to
Administratorowi.

Nazwa instalacji OZE nie jest polem obowiązkowym w trakcie składania wniosku (jednak nadanie nazwy znacznie
ułatwia np. składanie ofert, jeśli dany Wytwórca posiada kilka instalacji).
Gdy Użytkownik nie poda nazwy instalacji, to w zakładce Lista wniosków oraz Lista instalacji instalacja ta będzie
widoczna jako <bez nazwy>, ale nadal dostanie swoje indywidualne ID i będzie można się nią posługiwać w systemie.
Jeśli ktoś składał już „papierowy” wniosek, należy wpisać dokładnie tę samą nazwę.

Źródło: 
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Lokalizacja instalacji - Użytkownik podaje lokalizację instalacji według 
obszaru, na którym jest ona zlokalizowana, lub w szczególnym przypadku –
obszaru, na którym zlokalizowana jest część instalacji służąca do wytwarzania 
energii elektrycznej: 
• kod pocztowy instalacji OZE, 
• gmina i powiat instalacji OZE, 
• numery działek i obręby instalacji OZE:

Co zrobić, gdy nie wiadomo dokładnie, którą z kilku działek poprowadzone
zostanie przyłącze? URE – należy wypełnić pole zgodnie z najlepszą wiedzą –
jeśli jest kilka możliwości, bo np. nie ma jeszcze porozumienia z operatorem i nie
wiadomo, „do którego słupa” będzie przyłącze, należy wpisać „X lub Y” i
wyjaśnić, skąd się wzięło „lub” – w załączniku dodanym w polu „dodatkowy
załącznik”.
Jeśli dane się zmienią (np. po podziale działki) należy ten fakt zgłosić URE, ale
nie będzie to miało wpływu na prawa i obowiązki z aukcji (takie były obawy
wytwórców).

• województwo instalacji OZE (z listy rozwijanej), 
• miejsce przyłączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej: 

powinno być powtórzeniem miejsca wskazanego w umowie przyłączeniowej albo 
warunkach przyłączenia –określenie granicy między majątkiem wytwórcy a 
majątkiem operatora. Nie jest dopuszczalne określenie jako „Zgodnie z 
umową z dnia… numer…”. 

Źródło: 
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Rodzaj instalacji należy wybrać z listy rozwijanej.
W przypadku instalacji hybrydowej należy podać parametry instalacji OZE
wchodzących w skład tej instalacji. Po kliknięciu przycisku Wybierz instalacje
kandydujące Wytwórca wypełnia formularz instalacji składowych dla instalacji
hybrydowej. Wytwórca może wprowadzić dane dla instalacji składowych, których
jeszcze nie ma w IPA lub wybrać instalacje nowe z listy swoich instalacji utworzonych
na koncie Wytwórcy. IPA automatycznie generuje parametry instalacji hybrydowej na
podstawie danych dla instalacji wchodzących w skład tej instalacji.

Moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE - wyrażona w MW, z dokładnością
do 1 kW (3 miejsca po przecinku); Informacja Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nr 44/2016 w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej
elektrycznej” - Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji
odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc
znamionową (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania
energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego),
wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW). URE - należy
wpisać moc określoną w koncesji/rejestrze jeśli nie ma się jeszcze koncesji/wpisu
– w załączonych dokumentach (np. pozwoleniu na budowę/umowie przyłączeniowej).

Należy określić czy instalacja jest zmodernizowana czy niezmodernizowana. W przypadku instalacji zmodernizowanej,
Wytwórca, oprócz mocy zainstalowanej elektrycznej, podaje moc instalacji przed modernizacją (w MW z dokładnością
do 1 kW).

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



WYSŁANIE WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
Dla instalacji wytwarzających ciepło (dedykowanej instalacji
spalania biomasy w wysokosprawnej kogeneracji, układu
hybrydowego w wysokosprawnej kogeneracji oraz instalacji
termicznego przekształcania odpadów ) należy zaznaczyć
odpowiednie pole dotyczące mocy cieplnej w skojarzeniu (w
dalszej części dla takiej instalacji wymagane są różne
oświadczenia).

Należy określić SWM: nie większy niż 3504 MWh/MW/rok albo
większy niż 3504 MWh/MW/rok, przy czym chodzi o SWM
instalacji jako całości, a nie o to, ile energii Wytwórca zaoferuje
w aukcji.

Należy wskazać czy dana instalacja należy do członka klastra energii lub spółdzielni
energetycznej. Jeżeli tak, do formularza wniosku należy dołączyć dokument
potwierdzający ten fakt (dla klastra - Porozumienie cywilnoprawne tworzące klaster
energii, dla spółdzielni energetycznej - statut spółdzielni, wydruk z KRS lub inne
dokumenty).
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Należy określić poziom emisji CO2: nie
większy niż 100 kg/MWh albo większy niż 100
kg/MWh.

W przypadku instalacji wykorzystującej paliwo
należy wybrać je z listy rozwijanej.

Należy zaznaczyć wszystkie pola dotyczące
oświadczeń – system wyświetla tylko te
oświadczenia, które dotyczą danej instalacji
zgodnie z wypełnionymi danymi (Wytwórca
nie musi sam ich wybierać – nie ma
możliwości pomyłki)

Źródło: 
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Załączniki

Jeśli ktoś już uzyskał zaświadczenie w wersji papierowej, należy
zeskanować ten dokument i załączyć go zamiast wymaganych przez
system plików (bo te dokumenty już raz, w wersji papierowej, trafiły do
URE – to URE je zeskanuje i wprowadzi do systemu)

Jeśli ktoś nie ma pozwolenia na budowę, bo np. instalacja wymaga tylko
zgłoszenia, konieczne jest załączenie jakiegoś dokumentu, który potwierdza
zgłoszenie, np. oświadczenia właściwego organu, że zgłoszenie zostało
dokonane.

W polu „kolejny załącznik” – załączamy w PDF to, co się nie zmieściło w polach
formularza (np. jeśli nie zmieściło się całe określenie miejsca przyłączenia) oraz,
jeśli to konieczne, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty.

Należy zaznaczyć pole potwierdzenia zgodności załączonych dokumentów z
oryginałami oraz koniecznie załączyć dowód uiszczenia opłaty od
zaświadczenia.

Uwaga! Do IPA można wgrać wyłącznie pliki w formacie PDF, ważące
pojedynczo nie więcej niż 10 MB, a w sumie nie więcej niż 50 MB.Źródło: Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, 

Warszawa, 2016 r. 
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Po kliknięciu przycisku Przejdź do podpisu, wyświetla się cały
wypełniony formularz wniosku, wraz z zaznaczonym
oświadczeniem oraz wskazanymi załączonymi dokumentami.
Należy sprawdzić, czy wszystkie wprowadzone dane
zgadzają się ze stanem faktycznym.
Jeżeli tak, w celu złożenia wniosku należy złożyć podpis zaufany
ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Obie opcje
dostępne są pod wypełnionym formularzem wniosku i mogą być
stosowane łącznie (np. w przypadku reprezentacji dwuosobowej,
jedna osoba może podpisać się podpisem ePUAP, a druga
podpisem elektronicznym).

Przycisk Wyślij wniosek stanie się aktywny dopiero po złożeniu przynajmniej jednego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu zaufanego ePUAP. Podpisy powinny złożyć osoby upoważnione do reprezentowania
Wytwórcy lub Wytwórca, a w przypadku pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz dokument
potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
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Formularz Deklaracji i kolejne kroki jego wypełniania wyglądają analogicznie jak w przypadku formularza Wniosku.
Różnice:

WYSŁANIE DEKLARACJI O PRZYSTĄPIENIU DO AUKCJI

Należy podać co najmniej jeden numer wpisu we właściwym rejestrze:
• numer DKN – numer Wytwórcy nadany przez URE (wpisany w

koncesji),
• numer wpisu do rejestru Wytwórców energii w małej instalacji lub
• numer wpisu do rejestru Wytwórców biogazu rolniczego

prowadzonego przez Prezesa ARR.

W przypadku gdy instalacja zmieniła Wytwórcę, należy podać dane
poprzedniego Wytwórcy: jego nazwę, adres oraz numer NIP.
Dane te zostaną wykorzystane do ustalenia daty wytworzenia po raz
pierwszy energii elektrycznej w danej instalacji OZE.

Podanie danych bezpośrednio poprzedniego Wytwórcy nie jest
wymagane, jednakże jeśli nie wiemy, kto był pierwszym wytwórcą,
należy podać choć dane podmiotu, od którego bezpośrednio nabyło
się instalację.
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WYSYŁANIE I MODYFIKOWANIE OFERTY W AUKCJI
Instalacje, które Wytwórca ma do dyspozycji:

Zakładka Moje instalacje – lista wszystkich instalacji, które
zostały zaakceptowane.

Jak już powiedziano, rachunek bankowy, na który należy wpłacić
kaucję, widoczny w tej zakładce przy konkretnej instalacji jest
indywidualny dla każdej instalacji. Na dole strony wyświetla się
komunikat, czy wpłacona kaucja/ustanowiona gwarancja
umożliwia udział w aukcji.

Data, do której może uczestniczyć w systemie wsparcia –
generowana przez IPA na podstawie wprowadzonych danych.
Jeśli Wytwórca zauważy błąd, należy skontaktować się z URE.

Data wydania i ważności zaświadczenia – 30 dni przed utratą
ważności przez zaświadczenie dla danej instalacji, przesłany
zostanie odpowiedni komunikat.

Jeżeli dla danej instalacji została wysłana oferta, z lewej strony 
widoczna jest ikonka „młotka” i nie można wysłać drugiej oferty 
dla tej instalacji.Źródło: 
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Moduł „Aukcje”

Dostęp do tego modułu jest możliwy po aktywacji konta, która
realizowana jest po uzyskaniu akceptacji pierwszej wysłanej deklaracji
bądź wniosku.

W zakładce „Wszystkie aukcje” widoczna jest lista wszystkich aukcji
uszeregowanych według daty i godziny rozpoczęcia sesji aukcji -
Użytkownik widzi wszystkie trwające aukcje oraz aukcje opublikowane,
które się jeszcze nie rozpoczęły.
Oprócz informacji takich jak data i godzina rozpoczęcia i zakończenia sesji
aukcji, czas pozostały do zakończenia sesji aukcji, przedział mocy (nie
większa niż 1 MW albo większa niż 1 MW), ilość energii na sprzedaż [MWh]
czy wartość energii na sprzedaż [zł], Użytkownik widzi listę dostępnych
instalacji Użytkownika, które mogą wziąć udział w danej sesji aukcji.

Użytkownik ma możliwość wysłania oferty w aukcji, dla której posiada
dostępną instalację spełniającą parametry tej aukcji, klikając przycisk wyślij
ofertę. Jeśli aukcja jeszcze się nie rozpoczęła przycisk wyślij ofertę nie
jest widoczny.

W przypadku braku instalacji spełniającej parametry danej aukcji
Użytkownik ma możliwość wysłania wniosku lub deklaracji klikając
odpowiedni przycisk widoczny po prawej stronie okna.
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W zakładce „Aukcje dla ciebie” widoczne są jedynie aukcje, w
których Wytwórca może wziąć udział, tzn. posiada co najmniej
jedną dostępną instalację spełniającą parametry danej aukcji.

Formularz oferty dostępny jest po kliknięciu przycisku wyślij
ofertę. Jeśli aukcja jeszcze się nie rozpoczęła przycisk wyślij
ofertę nie jest widoczny. Wysłanie oferty jest możliwe po
rozpoczęciu danej sesji aukcji.

Wysłanie oferty jest możliwe zarówno z tej zakładki, jak i z
zakładki Wszystkie aukcje.
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Po kliknięciu przycisku „wyślij ofertę” pojawia się formularz oferty.
W prawym górnym rogu wyświetla się czas do końca sesji aukcji.

Parametry aukcji oraz dane Wytwórcy pobierane są automatycznie
z systemu (dane Wytwórcy można zmienić jedynie z zakładki „Mój
profil”)

Informacje o instalacji: należy wybrać jedną z dostępnych
instalacji z listy rozwijanej. Jej dane pobierane są automatycznie z
wprowadzonych wcześniej przez Wytwórcę.

Na liście instalacji widoczne są jedynie instalacje spełniające
parametry danej aukcji, posiadające ważne zaświadczenie albo
pozytywnie zweryfikowaną deklarację.

Jeżeli kwota zabezpieczenia (wniesiona kaucja lub ustanowiona
gwarancja bankowa) dla danej instalacji jest niewystarczająca, pod
polem Instalacja pojawia się komunikat: „Dla instalacji nie ma
wystarczających kaucji, gwarancji.” i nie można złożyć oferty.

W polu Sprzedawca zobowiązany należy wybrać z listy właściwego
sprzedawcę (dotyczy instalacji o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej mniejszej niż 500 kW).Źródło: 
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W parametrach oferty należy wprowadzić następujące dane:
• łączna ilości energii elektrycznej oferowana na sprzedaż w okresie wsparcia

[MWh], z dokładnością do 1 kWh,
• oferowana cena sprzedaży energii elektrycznej [zł/MWh], z dokładnością do 1

grosza,
• planowana data pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w instalacji

OZE,
• planowana data zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacji

OZE.

System nie pozwoli wybrać dat rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania
energii elektrycznej przeznaczonej do zakontraktowania w aukcji
niezgodnych z regulacjami uOZE (np. dla instalacji nowych – początku
sprzed dnia rozpoczęcia aukcji lub np. późniejszej niż 24 miesiące dla
instalacji PV, albo daty końcowej przypadającej po 15 latach od
rozpoczęcia wytwarzania; dla instalacji istniejących, jeżeli Wytwórca
wskaże datę późniejszą niż data, do której dana instalacja może
uczestniczyć w systemie wsparcia, pod tym polem pojawi się informacja
o ostatecznej dacie, ustalonej przez Administratora na etapie akceptacji
deklaracji. Wytwórca w ofercie może wskazać datę wcześniejszą).

Źródło: 
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Jeżeli podana w ofercie ilość energii oferowana na sprzedaż przekracza ilość
podlegającą sprzedaży w ramach aukcji, pod polem „Łączna ilość energii
elektrycznej oferowana na sprzedaż w okresie wsparcia [MWh]” prezentowany jest
komunikat „Ilość energii elektrycznej zaoferowanej na sprzedaż nie może
przekraczać całkowitej ilości energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w danej
aukcji.” i nie można złożyć oferty.

Jeżeli iloczyn oferowanej na sprzedaż łącznej ilości energii elektrycznej i jej
ceny sprzedaży przekracza wartość aukcji, pod polem „Oferowana cena
sprzedaży energii elektrycznej [zł/MWh]” pojawia się komunikat: „Wartość energii
elektrycznej zaoferowanej na sprzedaż nie może przekraczać całkowitej wartości
energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w danej aukcji.” i nie można złożyć
oferty.
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Po uzupełnieniu parametrów oferty należy kliknąć przycisk Przelicz. IPA
wylicza stopień wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM) [MWh/MW/rok]
na podstawie oferowanej na sprzedaż łącznej ilości energii elektrycznej,
mocy zainstalowanej oraz planowanego okresu wytwarzania oferowanej na
sprzedaż energii elektrycznej.

IPA nie pozwala wysyłać oferty dla instalacji, dla której SWM przekraczałby
możliwy maksymalny roczny SWM: 8760 MWh/MW/365 dni lub 8784
MWh/MW/366 dni.
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Po wyliczeniu SWM przez IPA należy podać ilość energii elektrycznej jaką Wytwórca
zamierza wytworzyć w całym okresie wsparcia w kolejnych latach kalendarzowych.

IPA wskazuje ile energii elektrycznej pozostało do rozpisania w kolejnych latach
kalendarzowych. Należy uzupełnić wszystkie pola tak, aby suma ilości energii
elektrycznej wytworzonej w kolejnych latach kalendarzowych była równa
łącznej ilości energii elektrycznej zaoferowanej na sprzedaż.
Wytwórca może w dowolny sposób zaplanować produkcję łącznej ilości energii
elektrycznej zaoferowanej na sprzedaż w poszczególnych latach, z zastrzeżeniem
nieprzekroczenia maksymalnego rocznego stopnia wykorzystania mocy. Planowana
produkcja energii elektrycznej w pierwszym i ostatnim roku okresu wsparcia
musi być większa niż 0 MWh (zmienić liczbę lat korzystania ze wsparcia można
tylko poprzez zmianę podanych na początku dat – nie da się tego zrobić w okienku z
planem na poszczególne lata).
W aukcjach dla instalacji o SWM większym niż 3504 MWh/MW/rok IPA waliduje
SWM dla każdego roku. Wartość SWM wyliczona przez IPA dla każdego roku musi
być większa niż 3504,0000.

Problem – lata kalendarzowe a określony w miesiącach termin pierwszego
wytworzenia.
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Następnie, należy zaznaczyć odpowiednie oświadczenia.
Stosowne oświadczenia zostaną przydzielone w zależności
od wielkości, rodzaju wybranej instalacji i wykorzystywanego
paliwa (Wytwórca nie musi ich wybierać, nie ma możliwości
pomyłki).

W ostatnim oświadczeniu w ramce należy wpisać
jednostkową pomoc publiczną, z dokładnością do 1
grosza.
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Po wypełnieniu wszystkich pól Użytkownik może załączyć
dodatkowe dokumenty (np. uchwałę o zmianie członków zarządu)
klikając przycisk + Dodaj załącznik.

Po dodaniu niezbędnych załączników należy kliknąć przycisk
Przejdź do podpisu.

Po kliknięciu przycisku Przejdź do podpisu, wyświetla się cały
wypełniony formularz oferty, wraz z zaznaczonymi
oświadczeniami oraz wskazanymi załączonymi dokumentami.
Należy sprawdzić, czy wszystkie wprowadzone dane zgadzają
się ze stanem faktycznym. Jeżeli tak, w celu wysłania oferty
należy złożyć podpis zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis
elektroniczny. Obie opcje dostępne są pod wypełnionym
formularzem oferty i mogą być stosowane łącznie.
Na tym etapie Użytkownik może wrócić do ponownej edycji
oferty poprzez kliknięcie przycisku Przejdź do ponownej
edycji oferty lub wysłać wcześniej podpisaną ofertę klikając
przycisk Wyślij ofertę.
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WYSYŁANIE I MODYFIKOWANIE OFERTY W AUKCJI

Przycisk Wyślij ofertę stanie się aktywny dopiero po złożeniu przynajmniej jednego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu zaufanego ePUAP. Należy podpisać ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w
Regulaminie.
Jeżeli oferta została wysłana, Użytkownik otrzyma stosowny komunikat z informacją o numerze identyfikacyjnym (ID) 
wysłanej oferty. Aktualny status oferty można sprawdzić w zakładce MOJE OFERTY. 

Użytkownik jest związany ofertą na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji. W tym czasie nie jest 
możliwa modyfikacja ani wycofanie oferty
IPA informuje w trakcie wypełniania oferty, że do zakończenia sesji aukcji pozostała mniej niż 1 
godzina.

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 
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Aby zmodyfikować wysłaną ofertę (zmienić oferowaną na
sprzedaż łączną ilość energii elektrycznej lub jej cenę), należy
przejść do zakładki Moje oferty, kliknąć przycisk Modyfikuj
przy wybranej ofercie i dalej postępować jak przy wysyłaniu
oferty.

Aby wycofać ofertę, należy kliknąć przycisk Wycofaj, zaznaczyć
okno przy oświadczeniu o wycofaniu oferty, kliknąć przycisk
Przejdź do podpisu, złożyć podpis elektroniczny lub złożyć
podpis profilem zaufanym ePUAP oraz wysłać żądanie
wycofania oferty klikając przycisk Wycofaj ofertę.
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Uwagi ogólne:

Należy pamiętać, że na konto w systemie IPA nie mogą być w tym samym czasie zalogowane dwie
osoby (przy zalogowaniu drugiej osoby, pierwsza zostanie automatycznie wylogowana). Aby dokument
mogła podpisać więcej niż jedna osoba, jeśli osoby te nie znajdują się w tym samym miejscu (nie mogą
skorzystać z tego samego komputera) należy postąpić następująco:
• Pierwsza osoba loguje się, wypełnia formularz, składa podpis i klika przycisk „Zapisz stan”, a

następnie wylogowuje się;
• Druga osoba loguje się, otwiera formularz, składa podpis i klika przycisk „Wyślij” (jeśli chce wysłać

dokument).

Czasem występują problemy przy próbie zalogowania się do systemu e-PUAP z przeglądarki Google
Chrome.
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PODPIS ZAUFANY e-PUAP



Należy kliknąć przycisk „Złóż podpis profilem
ePUAP” pod wybranym dokumentem (wypełnionym
formularzem deklaracji, wniosku lub oferty) w IPA.
IPA przekierowuje Użytkownika do portalu PROFIL
ZAUFANY platformy ePUAP (https://pz.gov.pl).
Jeżeli Użytkownik nie posiada konta w portalu PROFIL
ZAUFANY platformy ePUAP, należy kliknąć przycisk
Zarejestruj się i postępować zgodnie z dalszymi
wskazówkami. Uwaga: założenie profilu wymaga
potwierdzenia tożsamości - osobistego stawienia się w
siedzibie urzędu/oddziale banku (listę instytucji można
sprawdzić na https://pz.gov.pl).
Jeżeli Użytkownik posiada konto w portalu PROFIL
ZAUFANY platformy ePUAP, należy zalogować się
używając loginu i hasła wybranego podczas rejestracji,
za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub przez
bankowość elektroniczną.

PODPIS ZAUFANY e-PUAP
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PODPIS ZAUFANY e-PUAP
Po zalogowaniu się w portalu PROFIL ZAUFANY platformy 
ePUAP należy złożyć podpis potwierdzony profilem zaufanym 
klikając przycisk Podpisz profilem zaufanym. 

Należy podać kod autoryzacyjny z SMS-a i kliknąć przycisk 
Autoryzuj i podpisz dokument. 

Po podpisaniu dokumentu w portalu PROFIL ZAUFANY
platformy ePUAP, w IPA pod podpisanym dokumentem pojawi
się informacja nt. złożonego podpisu: imię i nazwisko oraz
PESEL osoby, która złożyła podpis, a także data i godzina
złożenia podpisu.

Uwaga!

Aby złożyć kolejne podpisy profilem zaufanym ePUAP pod
danym dokumentem na tym samym komputerze, należy w
osobnej karcie lub osobnym oknie przeglądarki internetowej
otworzyć stronę portalu PROFIL ZAUFANY platformy ePUAP
(https://pz.gov.pl) i kliknąć przycisk Zaloguj się,

Źródło: 
Instrukcja użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, Warszawa, 2016 r. 



PODPIS ZAUFANY e-PUAP
Aby złożyć kolejne podpisy profilem zaufanym ePUAP pod
danym dokumentem na tym samym komputerze, należy w
osobnej karcie lub osobnym oknie przeglądarki internetowej
otworzyć stronę portalu PROFIL ZAUFANY platformy ePUAP
(https://pz.gov.pl) i kliknąć przycisk Zaloguj się, a następnie
klikając strzałkę po prawej stronie należy rozwinąć okno
dotyczące konta i kliknąć przycisk Wyloguj się.

Kolejny Użytkownik, który będzie składał podpis profilem
zaufanym ePUAP, powinien zalogować się na swoje konto w
portalu PROFIL ZAUFANY platformy ePUAP klikając przycisk
Zaloguj się.

Po zalogowaniu w portalu ePUAP kolejny Użytkownik może
złożyć swój podpis profilem zaufanym ePUAP pod dokumentem
w IPA klikając przycisk ZŁÓŻ PODPIS PROFILEM ePUAP pod
odpowiednim formularzem IPA
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PODPIS ZAUFANY e-PUAP
Informacje dotyczące wszystkich złożonych podpisów w formie ułożonej 
chronologicznie listy podpisów widoczne są pod dokumentem w IPA. 

IPA nie wysyła automatycznie podpisanych dokumentów. Wytwórca ma
możliwość złożenia podpisów w ilości odpowiadającej zasadom jego
reprezentacji. Po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów ZAWSZE
należy wysłać dokument klikając przycisk „WYŚLIJ”. Dokumenty
niewysłane nie będą rozpatrywane.
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PODPIS ELEKTRONICZNY

Składanie podpisów kwalifikowanych odbywa się przy
pomocy środowiska Java (ORACLE). W celu składania
podpisów kwalifikowanych należy zainstalować lub
zaktualizować zainstalowane oprogramowanie Java na
swoim komputerze
(https://java.com/pl/download/ie_manual.jsp).
Po zakończeniu instalacji oprogramowania Java
(Uwaga! w niektórych przypadkach konieczne będzie
ponowne uruchomienie przeglądarki internetowej –
należy pamiętać o kliknięciu przycisku „Zapisz stan”
przed zamknięciem przeglądarki) należy kliknąć
przycisk Złóż podpis kwalifikowany pod wybranym
dokumentem (wypełnionym formularzem deklaracji,
wniosku lub oferty) w IPA.

IPA ładuje aplet oprogramowania Szafir
niezbędnego do złożenia podpisu.

W razie potrzeby zostanie zainstalowana
aktualizacja wszelkich komponentów
niezbędnych do funkcjonowania
oprogramowania Szafir SDK.
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PODPIS ELEKTRONICZNY

Aby otworzyć aplikację Szafir Aplet należy
wybrać przycisk Run.

System wymaga wyrażenia zgody na dostęp
do aplikacji Szafir Aplet ze strony IPA
(https://ipa.ure.gov.pl). Aby potwierdzić zgodę,
należy wybrać przycisk Allow.
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PODPIS ELEKTRONICZNY

W kolejnym oknie widoczny jest tekst 
podpisywanego dokumentu w 
formacie XML.

Po włożeniu karty do czytnika na dole 
strony widoczne są dane dotyczące 
certyfikatu (w niektórych przypadkach 
należy odświeżyć, klikając wybierz 
certyfikaty). 
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PODPIS ELEKTRONICZNY

Aby zatwierdzić złożenie podpisu pod dokumentem, w polu 
Wprowadź PIN do klucza należy podać PIN uzyskany od 
dostawcy podpisu, a następnie wybrać przycisk Akceptuj. 

Po prawidłowym złożeniu podpisu 
należy wybrać przycisk Zakończ. 
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PODPIS ELEKTRONICZNY

Użytkownik jest informowany o
zadaniach wykonanych w aplikacji
Szafir Aplet, w tym o liczbie
prawidłowo wykonanych podpisów.

Informacje dotyczące wszystkich złożonych 
podpisów w formie ułożonej chronologicznie listy 
podpisów widoczne są pod dokumentem w IPA. 
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PODPIS ELEKTRONICZNY

IPA nie wysyła automatycznie podpisanych dokumentów. Wytwórca
ma możliwość złożenia podpisów w ilości odpowiadającej zasadom
jego reprezentacji. Po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów
zawsze należy wysłać dokument klikając przycisk „Wyślij”.
Dokumenty niewysłane nie będą rozpatrywane.
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PODGLĄD, EDYCJA WPROWADZANYCH DANYCH

W trakcie wypełniania formularzy, Wytwórca cały czas ma
możliwość dokonania dwóch akcji – zapisania stanu i wydruku.

Po prawidłowym wypełnieniu i podpisaniu można również wysłać
dokument.

Ostatnim momentem, gdy można edytować dokument, jest
chwila podpisywania – przed wysłaniem.

Edytowanie nie jest równoznaczne z modyfikowaniem (istotne w
przypadku oferty).

Użytkownik może zapisać dowolną liczbę wersji roboczych ofert dla 
danej instalacji, Administrator nie ma do nich wglądu. Po złożeniu 
podpisu pod wybraną ofertą dla danej instalacji i jej wysłaniu, nie 
można wysłać kolejnych ofert dla danej instalacji. 
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PODGLĄD, EDYCJA WPROWADZANYCH DANYCH
W zakładce Lista wniosków/Lista deklaracji
widoczne są wszystkie wnioski/deklaracje
Użytkownika uszeregowane według daty wysłania
wniosku/deklaracji. Każdy wniosek/deklaracja
posiada swój status, który jest widoczny po prawej
stronie okna:
• roboczy – gdy wniosek/deklaracja zostały

zapisane w trakcie uzupełniania i nie zostały
wysłane;

• wysłany – gdy wniosek/deklaracja zostały
podpisane i wysłane, trwa weryfikacja przez
Administratora;

• zaakceptowany – gdy wniosek/deklaracja
zostały wysłane i pozytywnie zweryfikowane
przez Administratora;

• odrzucony – gdy wniosek/deklaracja zostały
wysłane i negatywnie zweryfikowane przez
Administratora.W przypadku instalacji hybrydowej dodatkowy stan to 

w trakcie tworzenia – gdy Administrator wprowadza 
dane do formularza wniosku/deklaracji.
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Użytkownik otrzymuje informację o akceptacji
wniosku/deklaracji lub jego odrzuceniu w formie
komunikatu IPA oraz pocztą elektroniczną na podany
w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Aby wyświetlić/pobrać dany wniosek/deklarację
należy kliknąć przycisk Pobierz wniosek/ Pobierz
deklarację, co spowoduje, iż w nowym oknie
przeglądarki otworzy się wniosek/deklaracja w
formacie pdf zawierający wszystkie informacje
przesłane do URE w ramach formularza
wniosku/deklaracji. Po weryfikacji przez
Administratora Użytkownik będzie także mógł pobrać
ostateczną wersję wniosku/deklaracji (po
uzupełnieniach) klikając przycisk Pobierz korektę.

Jeśli wniosek ma status Zaakceptowany, aby wyświetlić/pobrać zaświadczenie należy
kliknąć przycisk Pobierz zaświadczenie. W nowym oknie przeglądarki otworzy się
zaświadczenie w formacie pdf.
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W zakładce Moje Oferty widoczne są wszystkie oferty Wytwórcy
uszeregowane według ID oferty. Każda oferta posiada status, który
jest widoczny po prawej stronie okna:
• robocza – zapisana w trakcie edycji formularza, niewysłana;
• wysłana – gdy sesja aukcji trwa, oferta nie została jeszcze

zweryfikowana przez Administratora;
• wycofana – gdy zostało wysłane żądanie wycofania oferty;
• złożona – gdy sesja aukcji się zakończyła, oferta została

pozytywnie zweryfikowana przez Administratora, ale aukcja nie
została jeszcze rozstrzygnięta;

• niezłożona – gdy sesja aukcji się zakończyła, oferta została
negatywnie zweryfikowana przez Administratora ze względu na
niespełnienie kryteriów określonych w Regulaminie Aukcji;

• odrzucona - gdy sesja aukcji się zakończyła, oferta została
automatycznie odrzucona przez IPA ze względu na
przekroczenie ceny referencyjnej;

• wygrana – gdy sesja aukcji się zakończyła, aukcja została
rozstrzygnięta, oferta wygrała;

• przegrana – gdy sesja aukcji się zakończyła, aukcja została
rozstrzygnięta, oferta przegrała.Aby wyświetlić/pobrać daną ofertę, należy kliknąć

przycisk Pobierz ofertę i w nowym oknie przeglądarki
otworzy się oferta w formacie pdf. Źródło: 
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