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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Regulacji Energetyki1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa 

 

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od dnia 24 lipca 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od dnia 2 czerwca 2014 r. do 23 
lipca 2019 r. 

 działania w zakresie identyfikowania i likwidowania barier w rozwoju 
odnawialnych źródeł energii2, 

 działania w zakresie monitorowania i oceny rozwoju OZE. 

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych poza tym okresem 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

 

Anna Pruszkowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/83/2020 z dnia 17 września 2020 r.  

 (akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub URE. 

2 Dalej: OZE. 

3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w zakresie identyfikowania i likwidowania barier w rozwoju odnawialnych 
źródeł energii (OZE). 

 

Prezes URE rzetelnie identyfikował przeszkody w rozwoju OZE oraz rekomendował 
ministrowi właściwemu do spraw energii zmiany ustaw i przepisów wykonawczych 
w celu eliminowania barier. Ponadto wywiązywał się z obowiązków wydawania 
dokumentów umożliwiających wytwórcom energii elektrycznej z OZE korzystania 
z systemów wsparcia. Zostały także podjęte działania w celu usprawnienia 
Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).  

Prezes URE skutecznie sprawował kontrolę nad wywiązywaniem się podmiotów 
uczestniczących w rynku OZE z obowiązków przedkładania informacji i sprawozdań. 
Na podmioty niewywiązujące się z powyższych obowiązków nakładał i egzekwował 
kary pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne5 oraz ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii6.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Działania w zakresie identyfikowania i likwidowania 
barier w rozwoju OZE 

Prezes URE, realizując zadanie określone dyspozycją art. 23 ust. 2a pkt 1 ustawy 
Prawo energetyczne, sporządził w 2017 oraz w 2019 r. raporty przedstawiające 
i oceniające warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej8. 
Sporządzając wyżej wymienione raporty przedstawił i ocenił m.in: 

 monitorowanie odmów zawarcia umów o przyłączenie do sieci (w tym dotyczące 
wytwórców energii elektrycznej z OZE); 

 przeszkody w rozwoju OZE w opinii przedsiębiorców; 

 postulowane zmiany legislacyjne, w tym dotyczące obszaru wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE.  

Wyżej wymienione obszary zagadnień oraz rekomendacje w zakresie 
postulowanych zmian legislacyjnych zostały przedstawione ministrowi do spraw 
energii, poprzez przekazanie ww. raportów na podstawie art. 23 ust. 2c ustawy 
Prawo energetyczne. 

Utrudnienia w rozwoju OZE, sygnalizowane w Raporcie z 2017 r. dotyczyły m.in.: 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 

5 Dz.U. z 2020 r. poz. 833, ze zm., dalej: ustawa Prawo energetyczne. 

6  Dz.U. z 2020 r. poz. 261, ze zm., dalej: ustawa o OZE. 

7  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa  
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

8  Raporty pn. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub 
dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacji przez operatorów systemu 
elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 częstych zmian prawa, negatywnie oddziaływujących na proces przygotowania 
a następnie przeprowadzenia pierwszych aukcji przy wykorzystaniu IPA – 
aukcje odbyły się w ostatnich możliwych ustawowo terminach, co w ocenie 
uczestników rynku stanowiło czynnik istotnie utrudniający przystąpienie do 
aukcji; 

 niedostatecznego rozwój sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, powodującego brak 
wystarczających mocy przyłączeniowych, co przekładało się na ustawową 
przesłankę odmowy przyłączenia do sieci, tj. brak istnienia warunków 
technicznych; 

 braku jednolitej i spójnej metodologii rozpatrywania wniosku o wydanie 
warunków przyłączenia oraz kształtowanie treści umowy, przejawiające się 
w braku konsekwencji w odniesieniu do pojęcia kompletności wniosku 
o przyłączenie oraz w dowolności i uznaniowości w określaniu obowiązków 
podmiotu podłączanego. 

W Raporcie z 2019 r. Prezes URE wskazał na utrudnienia w zakresie 
przeprowadzenia aukcji związane z: 

 koniecznością implementacji nowych zasad rozstrzygania aukcji do IPA, co przy 
braku wystarczających środków powodowało, że dostosowanie IPA do 
kolejnych zmian przepisów miało charakter prowizoryczny; 

 składaniem przez wytwórców wniosków i deklaracji o przystąpieniu do aukcji 
w ostatnich tygodniach przed terminem aukcji (w związku z częstymi zmianami 
prawa), co utrudniało przeprowadzenie prekwalifikacji oraz dalszą obsługę 
związaną z ustanowieniem i uznawaniem zabezpieczeń finansowych 
niezbędnych do wzięcia udziału w aukcjach; 

 wstrzymaniem w 2019 r. systemu wsparcia FIT/FIP dla deklaracji składanych 
w 2019 r. z powodu braku przepisów wykonawczych do ustawy o OZE 
pozwalających na określenie w 2019 r. stałej ceny zakupu energii elektrycznej 
wytwarzanej w poszczególnych rodzajach instalacji OZE aplikujących do 
systemów FIT/FIP oraz regulacji odnoszących się do kosztów kwalifikowanych,  
tj. przepisów rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny 
referencyjnej w zł za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku 
kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia 
elektryczna z odnawialnych źródeł energii oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Energii określających szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych 
wybudowania nowej referencyjnej instalacji. 

Przeszkody w rozwoju OZE przytoczone w Raporcie z 2019 r. a wskazywane przez 
przedsiębiorców obejmowały: 

 liczne nowelizacje ustawy o OZE w przedmiocie definicji instalacji OZE, 
prosumenta, formuły jego rozliczania; 

 konieczność dostosowania się do wymogów aukcji w wyniku zmiany 
funkcjonującego systemu wsparcia na system aukcyjny; 

 trudności we współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego przy 
zawieraniu umów, instalowaniu odpowiednich liczników i bilansowaniu energii 
elektrycznej pobranej z sieci z energią wytworzoną; 

 stosowanie bilansowania handlowego, międzystrefowego oraz bilansowania 
międzyfazowego przy rozliczaniu prosumentów; 

 brak warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci; 

 czasu realizacji przez operatora systemy dystrybucyjnego umów 
przyłączeniowych; 
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 ograniczenia możliwości zwiększenia mocy zainstalowanej instalacji – po 
wygranej aukcji, ze względu na niejednolite stanowisko w zakresie wymogów 
związanych z miejscem przyłączenia instalacji (wyprowadzenie mocy). 

 (akta kontroli str. 6-9, 172-226) 

Według wyjaśnień Dyrektora Generalnego URE9, w okresie od lipca 2019 r. 
dolistopada 2020 r. (tj. od powstania Raportu z 2019 r.) do Departamentu Źródeł 
Odnawialnych URE (DZO) nie wpłynęły uwagi lub wnioski dotyczące nadal 
funkcjonujących barier rozwoju OZE. Niezależnie od tego, odnotowano informacje 
przekazywane przez wytwórców w drodze roboczych kontaktów, dotyczyły one 
w głównej mierze obaw związanych z istotnym zahamowaniem realizacji 
przedsięwzięć polegających na budowie lądowych elektrowni wiatrowych, 
a w niektórych przypadkach wręcz całkowitego zawieszenia planów dotyczących 
rozwoju tego typu projektów. Powyższe było spowodowane skutkami wejścia 
w życie przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych10, które wprowadziły rygorystyczne kryteria lokalizacyjne tego 
rodzaju instalacji.  

Sygnalizowane przez uczestników rynku bariery rozwoju projektów z zakresu OZE 
dotyczyły również zapewnienia finansowania tego rodzaju przedsięwzięć. Wynikało 
to z postępującej niestabilności prawa regulującego obszar energetyki odnawialnej, 
które podlegało częstym (praktycznie corocznym) modyfikacjom, wpływając na 
zwiększanie ryzyk inwestycyjnych, co z kolei przekładało się na konieczność 
podejmowania dodatkowych działań zabezpieczających przez instytucje 
finansujące, bez pewności ich skuteczności w perspektywie czasu trwania okresu 
finansowania.  

Ograniczenia w rozwoju instalacji OZE dotyczyły również, zdaniem Dyrektora 
Generalnego URE, segmentu wytwórców energii elektrycznej z biomasy. Wytwórcy 
wskazywali na takie zjawiska, jak:  

 brak precyzyjnych, stabilnych i przejrzystych zapisów prawnych dotyczących 
definicji drewna energetycznego (w tym sprzedawanego przez Lasy 
Państwowe) i innych rodzajów biomasy; 

 brak transparentności rynku biomasy w Polsce;  

 wysoki poziom oraz brak stabilności cen i niewystarczająca podaż biomasy;  

 brak ogólnodostępnych i rzetelnych informacji w zakresie wolumenów obrotu 
biomasą oraz ich cen na polskim rynku, co powodowało ograniczenia 
w zakresie potencjalnych inwestycji;  

 obowiązek utrzymania min. 10% biomasy agro w strumieniu biomasy 
w instalacjach dedykowanych;  

 obowiązek utrzymania min. 85% biomasy agro w strumieniu biomasy 
współspalanej z węglem;  

 brak możliwości zawierania kontraktów długoterminowych dla dostawców 
biomasy oraz plantatorów. 

Istotną barierą rozwoju OZE, wskazaną przez Dyrektora Generalnego URE, była 
także panująca sytuacja epidemiczna, która poprzez spowolnienie gospodarcze, 
ograniczony tryb pracy wielu instytucji, wpływała na łańcuch produkcji i dostaw 
urządzeń i komponentów niezbędnych do realizacji instalacji, tempo wydawania 
decyzji i uzgodnień administracyjnych, czy realizację inwestycji sieciowych. 
Powyższe, w końcowym efekcie rzutowało na proces realizacji budowy, 

                                                      
9 Pismo z dnia 15 grudnia 2020 r. 

10 Dz. U. z 2020 r. poz. 981. 
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przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i oddania do użytkowania instalacji 
odnawialnych źródeł energii, co skutkowało wyhamowaniem przyrostu nowych mocy 
wytwórczych. 

(akta kontroli str. 432-433) 

Następujące działania, Urzędu przyczyniły się zarówno do identyfikowania barier 
rozwoju OZE, jak i do ich ograniczania były następujące:  

 oddziały terenowe (OT) URE, realizując zadania wynikające z regulaminu 
organizacyjnego URE11 (§ 25 ust. 2 pkt 19), prowadziły rejestry odmów 
przyłączeń do sieci elektroenergetycznej, w tym również odmów przyłączenia 
instalacji OZE;  

Kierowane przez przedsiębiorstwa energetyczne w trybie art. 7 ust. 1 ustawy 
Prawo energetyczne informacje do podmiotów wnioskujących o przyłączenie 
zawierały, co do zasady, pouczenie o możliwości zwrócenia się do Prezesa 
URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia przez 
operatora systemu elektroenergetycznego umowy o przyłączenie do sieci; 

 OT URE oraz Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów (DPR) rozstrzygały 
spory o odmowę przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na podstawie art. 8 
ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. Obowiązujący regulamin organizacyjny URE 
przewidywał właściwość OT URE w tym zakresie w odniesieniu do 
mikroinstalacji (§ 25 ust. 2 pkt 4), natomiast w odniesieniu do pozostałych 
rodzajów instalacji OZE – właściwość DPR (§ 23 ust. 2 pkt 8);  

Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu prowadzone było celem 
stwierdzenia, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia 
i następnie ustalenia spornych zapisów umowy o przyłączenie (o ile ustalony 
stan faktyczny i prawny nie potwierdzał zasadności odmowy przyłączenia). 
Rozstrzygnięcie Prezesa URE w tym względzie kształtowało umowę 
o przyłączenie pomiędzy stronami toczącego się sporu. Rozstrzyganie tego 
rodzaju spraw odbywało się wyłącznie na wniosek podmiotu, w odniesieniu do 
którego przedsiębiorstwo energetyczne  odmówiło przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej. Pomimo, iż wydana decyzja określała obowiązki tylko 
w odniesieniu do stron postępowania, to przesłanki, na których organ 
regulacyjny oparł swoje rozstrzygnięcie, wpływały na działania przedsiębiorstw 
energetycznych w omawianym obszarze,  

 OT URE rozpatrywały skargi na działalność przedsiębiorstw energetycznych. 
W okresie objętym kontrolą rozpatrywano również skargi wnoszone przez 
wytwórców energii elektrycznej z OZE (głównie wytwórców OZE w instalacjach 
fotowoltaicznych), które stanowiły źródło informacji dotyczących potencjalnych 
przeszkód/ograniczeń w rozwoju OZE. Skargi te dotyczyły: terminów 
przyłączenia, cen energii wprowadzanej do sieci, aspektów technicznych 
przyłączenia, kwestii bilansowania handlowego, kar umownych związanych 
z rozwiązaniem określonych umów. Z informacji uzyskanych z siedmiu OT12 
wynika, że w okresie objętym kontrolą wpłynęło 198 skarg. Po uzyskaniu 
wyjaśnień od przedsiębiorstw energetycznych, wnoszącym skargi udzielano 

                                                      
11 Zarządzenie Nr 3/2016 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki, Zarządzenie Nr 2/2017 Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji 
Energetyki, Zarządzenie Nr 3/2017 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki, Zarządzenie Nr 3/2018 Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Regulacji Energetyki, Zarządzenie Nr 5/2018 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2018 r. 
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki. 

12 Pismo z dnia 31 grudnia 2020 r. 
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pisemnych odpowiedzi (np. w zakresie problemów z przyłączeniem instalacji 
OZE, przedsiębiorstwa energetyczne, w wyniku interwencji Prezesa URE, 
dokonywały przyłączeń); 

 kwestie związane z przyłączaniem instalacji OZE były przedmiotem 
prowadzonego przez OT URE, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 20 lit. c ustawy 
Prawo energetyczne, monitorowania funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego w zakresie warunków przyłączenia podmiotów do sieci 
i ich realizacji (§ 25 ust. 2 pkt 20 regulaminu organizacyjnego URE). 
W określonych przypadkach ich następstwem było wszczynanie postępowań 
w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 18 i  18a 
ustawy Prawo energetyczne (niedochowanie terminu wydawania warunków 
przyłączenia oraz terminu przyłączenia mikroinstalacji). Z informacji uzyskanych 
z siedmiu OT13 wynika, że w okresie objętym kontrolą zostało wszczętych 16 
takich postępowań. W trzech przypadkach wydano decyzje wymierzające kary 
w łącznej wysokości 9 258 tys. zł.; 

 OT URE przeprowadzały coroczny monitoring dotyczący ograniczania produkcji 
energii elektrycznej w OZE w związku z dyspozycją art. 9c ust. 6 ustawy Prawo 
energetyczne. Podsumowanie monitoringu po jego zbiorczym zestawieniu przez 
koordynujący OT URE przekazywane było do Departamentu Rozwoju Rynków 
i Spraw Konsumenckich (DRR). W wyniku monitoringu przeprowadzonego 
w latach 2018-2019 nie stwierdzono ograniczenia produkcji energii elektrycznej 
OZE; 

 OT URE, w ramach wykonywania bieżących działań, odpowiadały na kierowane 
zapytania (prośby o interpretację przepisów prawa, wyjaśnienia, opinie) 
w zakresie zagadnień związanych z realizacją przyłączeń oraz eksploatacji 
instalacji OZE. Odpowiedzi formułowane były zarówno w formie pisemnej, w tym 
e-mailowej, oraz w dużej mierze – telefonicznej. Powyższe działania 
przyczyniały się do wzrostu świadomości prawnej uczestników rynku 
wytwarzania energii elektrycznej. Z informacji uzyskanych z siedmiu OT14 
wynika, że w okresie objętym kontrolą wpłynęło 85 zapytań; 

 w 2019 r. pracownicy URE (OT i DZO) uczestniczyli i wspierali merytorycznie 
(prelekcje) szkolenia realizowane w różnych częściach Polski przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolniczego „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo” 
dedykowane wytwórcom energii elektrycznej z biogazu rolniczego; 

 w lutym 2020 r. w URE zorganizowane zostało (przez DRR) spotkanie, 
w ramach którego analizowane były zagadnienia związane z technicznymi 
aspektami przyłączeń mikroinstalacji OZE do sieci dystrybucyjnych, 
w szczególności: 

 podejście OSD do mikroinstalacji o mocy zainstalowanej większej niż 
zgłoszona w procesie przyłączania; 

 reklamacje związane z częstym wyłączeniem się mikroinstalacji 
wynikającym z niedostosowania parametrów sieci OSD; 

 procedura weryfikacji wymagań technicznych określonych w IRiESD 
i kodeksie sieciowym NCRfG w procedurze przyłączenia na zgłoszenie. 

W rezultacie, w październiku 2020 r. URE wraz z zrzeszonymi w Polskim 
Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej spółkami opracowały 
Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym. Co? Gdzie? Jak? Kiedy?. 

                                                      
13 J.w. 

14 J.w. 
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Publikacja jest adresowana do odbiorców w gospodarstwach domowych 
zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki. 

(akta kontroli str.6-8, 467-480) 

W latach 2017-2018 Prezes URE nie zgłaszał uwag do planów rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych w kontekście ograniczeń w rozwoju OZE. 
Natomiast w 2019 r., uwagi do planów rozwoju pięciu największych OSD zostały 
sformułowane przez Prezesa URE w treści wezwań o udzielenie informacji nt. 
podjętych działań i przedsięwzięć, zapewniających bezpieczeństwo dostarczania 
energii elektrycznej w świetle art. 16 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne (poprawa 
lokalnego zbilansowania dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę 
energię, m.in. przy wprowadzeniu ułatwień w przyłączaniu nowych wytwórców do 
sieci dystrybucyjnej danego OSD oraz ze wskazaniem optymalnej lokalizacji źródeł, 
wydawania warunków przyłączeniowych, koordynacji uzgodnień projektowych 
w  kwestii przyłączy z branżą budowalną) i dotyczyły edycji tych planów obejmującej 
lata 2020-2025. 

(akta kontroli str. 9-34) 

W URE opracowywane były tzw. pakiety informacyjne dedykowane przedsiębiorcom 
zamierzającym wykonywać działalność koncesjonowaną przez Prezesa URE, w tym 
również działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej 
w instalacjach OZE. Pakiety te zawierały kompleksowe zestawienia informacji 
niezbędnych dla uzyskania koncesji i były publikowane na stronie internetowej 
Urzędu15. Działania informacyjne związane z udzieleniem koncesji realizowane były 
także w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych, w toku których 
wnioskujący o wydanie koncesji byli szczegółowo informowani o wymogach 
związanych z jej uzyskaniem. Niezależnie od tego, pracownicy komórek 
organizacyjnych URE udzielali w powyższym zakresie telefonicznych oraz e-
mailowych informacji, a także osobom zgłaszającym się do siedziby centrali oraz 
oddziałów terenowych URE.  

Powyższe działania odnosiły się również do: 

 przedsiębiorców zamierzających wykonywać działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE w małej instalacji, która to 
działalność podlegała wpisowi do rejestru wytwórców energii w małej instalacji 
prowadzonego przez Prezesa URE; 

 przedsiębiorców zamierzających wykonywać działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji, która to 
działalność nie podlegała żadnej formie reglamentacji. Podmioty działające na 
tym rynku z uwagi na specyfikę (mały rozmiar) realizowanych przedsięwzięć nie 
posiadały specjalistycznej wiedzy na temat uwarunkowań dotyczących 
wykonywania tego rodzaju działalności i możliwość kontaktu z komórkami 
organizacyjnymi URE, w szczególności z OT. Występowała znacząca liczba 
zapytań (telefonicznych), co do sposobu podjęcia działalności polegającej na 
wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji. Miało to znaczący wpływ na 
usprawnienie w procesie realizacji mikroinstalacji, w tym także w sytuacji 
napotykania problemów w przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej oraz 
wprowadzaniu wytworzonej energii elektrycznej do systemu 
elektroenergetycznego. Analogiczny zakres wsparcia obejmował również 
wytwórców energii elektrycznej nie posiadających statusu przedsiębiorców 
(prosumentów). W tym zakresie przekazywane były również informacje 
o  możliwości wystąpienia do działającego przy Prezesie URE Koordynatora do 

                                                      
15 W zakładce: https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna. 

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna
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spraw negocjacji, prowadzącego postępowania w sprawie pozasądowego 
rozstrzygania sporów między odbiorcami, w tym również prosumentami 
a przedsiębiorstwami energetycznymi, wynikłych (m.in.) z umów przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej, w tym przyłączenia mikroinstalacji. 

Pracownicy DZO oraz OT URE w 2019 r. wspierali merytorycznie szkolenia 
(prelekcje) realizowane w różnych częściach Polski przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolniczego „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo” – gdzie poruszano 
także kwestie warunków uzyskania koncesji i wpisu do rejestru wytwórców energii 
elektrycznej z małej instalacji.  

DZO, mając na względzie istotny wpływ procesu udzielania koncesji na termin jej 
uzyskania w kontekście realizacji przez wytwórców obowiązków wynikających 
z wygranej aukcji, przygotowało dla wszystkich OT URE, jednolite wytyczne 
w formie notatek służbowych, w zakresie postępowania przy udzielanaiu koncesji 
wytwórcom energii elektrycznej z OZE. Stosowanie wytycznych podlegało 
monitoringowi. 

W okresie objętym kontrolą, DZO nie uzyskało informacji, z których wynikałoby, że 
niewywiązanie się ze zobowiązania aukcyjnego w zakresie dotrzymania 
ustawowego terminu sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE, 
spowodowane było nieuzyskaniem koncesji.  

(akta kontroli str. 39-40) 

Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy o OZE Prezes URE wydawał zaświadczenie 
o dopuszczeniu do aukcji lub odmawiał jego wydania, w terminie 30 dni od dnia 
złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia. 

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o OZE wytwórca energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, który zamierzał przystąpić do aukcji, składał do 
Prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji. Zgodnie z ust. 4 powyższgo 
przepisu Prezes URE potwierdzał przyjęcie deklaracji o przystąpieniu do aukcji 
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania albo zwracał ją wytwórcy (w przypadku 
niespełnienia okeślonych wymogów). 

W latach 2017-2020 (I połowa) wytwórcy złożyli 2 381 wniosków o wydanie 
zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji16. Prezes URE wydał 
rozstrzygnięcia w 2280 przypadkach, w tym  tylko kilka negatywnych. W pozostałych 
przypadkach wytwórcy wycofali swoje wnioski lub zawiesili postępowania. W 
terminie dłuższym niż 30 dni od dnia wpływu wniosku wydano 917 zaświadczeń. 
Średni czas obsługi wniosku wyniósł 37,3 dnia (od dnia wpływu wniosku do dnia 
wydania zaświadczenia z uwzględnieniem okresu niezbędnego do uzupełnienia 
materiału dowodowego). Na czas rozpatrywania postępowań liczony w dniach 
bezwzględnych miały wpływ takie okoliczności jak: okres oczekiwania na 
uzupełnienie niekompletnych wniosków i deklaracji oraz okres zawieszenia 
postępowań na wniosek strony, trwające niekiedy wiele miesięcy. Najdłuższy czas 
obsługi wniosku liczony w dniach bezwzględnych wyniósł 637 dni, natomiast 
faktyczny okres procedowania w tej sprawie wyniósł siedem dni17. Najkrótszy czas 

                                                      
16 Liczba ta nie uwzględnia ponownych wniosków składanych dla tej samej instalacji. 

17 Data wpływu wniosku: 28.02.2018, wezwanie mailowe pracownika do uzupełnienia wniosku, prośba o 
zawieszenie postępowania: 14.03.2018, informacja telefoniczna o planowanym wycofaniu wniosku o 
zawieszenie postępowania: 22.03.2018, uzupełnienie wniosku o wydanie zaświadczenia: 12.04.2018, 
wezwanie mailowe pracownika URE do uzupełnienia wniosku: 27.04.2018, prośba o wydłużenie terminu na 
uzupełnienie: 13.07.2018, wniosek o zawieszenie postępowania: 17.09.2018, postanowienie Prezesa URE o 
zawieszeniu postępowania: 05.10.2018, wniosek o odwieszenie zawieszonego postępowania: 28.10.2019, 
postanowienie Prezesa URE o  wszczęciu zawieszonego postępowania: 08.11.2019, uzupełnienie wniosku o 
wydanie zaświadczenia: 20.11.2019, Zaświadczenie Prezesa URE: 27.11.2019 r. 
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obsługi wniosku wyniósł jeden dzień (zaświadczenie zostało wydane w dniu złożenia 
wniosku).  

Kontroli poddano 10 wniosków o wydanie zaświadczenia, w tym trzy procedowane 
najdłużej. Czas obsługi wniosku wynosił od 637 do sześciu dni. Zwłoka w obsłudze 
wniosku nie była spowodowana działalnością Urzędu. 

W okresie objętym kontrolą wytwórcy złożyli 142 deklaracje do udziału w aukcji. 
Prezes URE przyjął 115 deklaracji i zwrócił 27 deklaracji. W terminie dłuższym niż 
30 dni od dnia wpływu deklaracji wydano 43 potwierdzeń przyjęcia deklaracji. Średni 
czas obsługi deklaracji18 wyniósł 32,0 dni (od dnia wpływu deklaracji do dnia 
wydania potwierdzenia przyjęcia deklaracji z uwzględnieniem okresu niezbędnego 
do uzupełnienia materiału dowodowego). Najdłuższy czas obsługi deklaracji liczony 
w dniach bezwzględnych wyniósł 170 dni, natomiast faktyczny okres procedowania 
w tej sprawie wyniósł siedem dni (do przyjęcia deklaracji niezbędna była zmiana 
koncesji)19. Najkrótszy czas obsługi deklaracji wyniósł jeden dzień (potwierdzenie 
przyjęcia deklaracji zostało wydane w dniu złożenia deklaracji). 

Kontroli poddano 10 deklaracji o przystąpieniu do aukcji, w tym trzy procedowane 
najdłużej. Czas obsługi deklaracji wynosił od 170 do dwóch dni. Przyczyną 
przekroczenia 30 - dniowego terminu wydania zaświadczenia i wydania 
potwierdzenia przyjęcia deklaracji była wyłącznie niekompletność zgromadzonej 
dokumentacji. Z tych przyczyn wnioskodawcy oraz podmioty składające deklarację 
byli wzywani do dokonania stosownych uzupełnień. W wyniku wezwań (często 
ponawianych wielokrotnymi monitami) w pięciu przypadkach wnioskodawcy wycofali 
swoje wnioski, a 96 postępowań zostało zawieszonych na wniosek strony. 

(akta kontroli str. 41-42, 70-114) 

W dniu 14 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw20, 
wprowadzające nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii,  tzw. system taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) 
oraz system dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium) - systemy FIT/FIP. Na 
podstawie art. 70a ustawy o OZE, z systemu FIT mogli skorzystać wytwórcy energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji lub w mikroinstalacji, 
którzy sprzedawali lub mieli sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną do 
sprzedawcy zobowiązanego. System FIP przeznaczony był dla wytwórców energii 
elektrycznej z OZE, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 
MW, którzy sprzedawali lub mieli sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną, 
do wybranego podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany. Zgodnie 
z brzmieniem art. 70a ust. 1 i 2 ustawy o OZE, systemy FIT/FIP dedykowane były 
dla instalacji OZE, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie: 

 biogaz rolniczy albo 
 biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo 
 biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo 
 biogaz inny niż określony w pkt 1–3, albo 
 hydroenergię, albo 
 biomasę (wprowadzone kolejną nowelizacją ustawy o OZE). 

                                                      
18 Dane dotyczące średniego czasu trwania postępowań, dotyczących zaświadczeń i deklaracji, obejmują 

zarówno czas oczekiwania na odpowiedź/uzupełnienia od wnioskodawców jak i okresy zawieszenia 
postępowań. 

19 Wpływ deklaracji dot. instalacji nieobjętej koncesją Prezesa URE: 02.01.2017, wpływ wniosku o zmianę 
koncesji: 22.03.2017, decyzja zmieniająca koncesję: 14.06.2017, akceptacja deklaracji: 21.06.2017.  

20 Dz. U. z 2018 r. poz. 1276. 
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Wytwórca, kierując się dyspozycją art. 70b ust. 1 ustawy o OZE, składał Prezesowi 
URE deklarację FIT/FIP. Następnie Prezes URE, zgodnie z brzmieniem art. 70b ust. 
8 ustawy o OZE, wydawał wytwórcy zaświadczenie o możliwości sprzedaży 
niewykorzystanej energii elektrycznej zgodnie z przepisami 70b ust. 1, art. 70a oraz 
art. 70c-70e ustawy o OZE oraz w okresie, o którym mowa w art. 70f tej ustawy, 
w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnej deklaracji, o której mowa w art. 70b 
ust. 1 ustawy o OZE.  

Dyrektor Generalny wyjaśnił21, że ustawodawca wprowadzając w życie nowe 
systemy wsparcia nie przewidział na ten cel ani nowych etatów dla Prezesa URE, 
ani też środków na rozwój systemu informatycznego, przy pomocy którego można 
byłoby obsługiwać wytwórców. Nie przewidziano także żadnego okresu 
przejściowego dla Prezesa URE na przygotowanie się do obsługi wytwórców. 
Ustawa wchodziła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, zaś wytwórcy 
w dniu wejścia tych przepisów byli już uprawnieni do składania deklaracji FIT/FIP.  

Ustawa wprowadzająca weszła w życie 14 lipca 2018 r., zaś już w dniu 27 lipca 
2018 r. został na stronie internetowej URE opublikowany pakiet zawierający 
podstawowe informacje i wzory odnoszące się do systemów wsparcia FIT/FIP22, 
który był pomocny przy aplikowaniu do tych systemów. Opublikowano również 
aktywne formularze i wzory dla podmiotów aplikujących, wskazano także – w 
początkowej fazie wdrażania systemów - dedykowane numery telefonów, pod 
którymi wytwórcy mogli uzyskać szczegółowe informacje w zakresie wsparcia.  

(akta kontroli str. 43) 

W ramach systemów FIT/FIP wprowadzono bezpośredni zakaz udzielania wsparcia 
przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu23. Analiza spełnienia tego warunku przez wytwórcę aplikującego 
do systemów FIT/FIP wymagała w pierwszej kolejności określenia wielkości 
przedsiębiorstwa (mikro-; małe-; średnie-; inne niż mikro-, mał - i średnie). Następnie 
badane były sprawozdania finansowe, bądź w przypadku mikro- i małych- 
przedsiębiorstw stan zaległości w ZUS, KRUS, US. Określenie powiązań między 
przedsiębiorstwami na potrzeby ustalenia wielkości przedsiębiorstwa było dla 
wytwórców trudne i to mimo przedstawienia szczegółowych wyjaśnień na ten temat 
na stronie internetowej URE, w tym wskazania podręcznika zawierającego 
szczegółowe informacje dotyczące badania wielkości przedsiębiorstw oraz 
przykładów. Ten aspekt postępowania dowodowego, czy przedsiębiorstwo nie 
znajdowało się w trudnej sytuacji wymagał zbadania wielu kwestii i w konsekwencji 
odpowiedniej ilości czasu.  

Drugim elementem, który wpływał na czasochłonność i stopień skomplikowania 
systemu, było określanie ceny skorygowaneji i badanie wielkości pomocy 
inwestycyjnej udzielonej na realizację inwestycji w zakresie danej instalacji OZE, 
o której mowa w art. 70a ust. 1 lub 2 ustawy o OZE, szczególnie jeśli instalacja była 
przedmiotem sprzedaży do innego podmiotu. 

Systemy FIT/FIP to konkurencyjne systemy wsparcia wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE w odniesieniu do tzw. systemu świadectw pochodzenia, a także 
systemu aukcyjnego. Względem pierwszego z nich, system FIT/FIP jest 
korzystniejszy dla wytwórców w zakresie finansowo-organizacyjnym (brak 
konieczności uczestnictwa na Towarowej Giełdzie Energii S.A.). W odniesieniu 

                                                      
21 Pismo z dnia 29 października 2020 r. 

22 Link: https://www.ure.gov.pl/pl/oze/systemy-fitfip) 

23 Dz. Urz. L 187 z 26.06.2014, str. 1 ze zm. 

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/systemy-fitfip
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natomiast do aukcyjnego systemu wsparcia wytwórca ponosi znacznie mniejsze 
ryzyko związane z wejściem do tego systemu (brak ryzyka niewygrania aukcji), jak 
i samym uczestnictwem w systemie wsparcia (brak konieczności rozliczania ilości 
energii elektrycznej wynikającej z deklaracji, brak utraty prawa do wsparcia 
w przypadku niewywiązania się z wytworzenia energii elektrycznej w terminie 
ustawowym).  

W 2018 r., po wejściu w życie przepisów dotyczących systemów FIT/FIP, złożono aż 
444 deklaracje FIT/FIP, w tym samym czasie wydano 295 zaświadczeń FIT/FIP. 
Spowodowało to skumulowanie obowiązków po stronie Prezesa URE, zwłaszcza że 
w tym samym okresie w DZO realizowane były również zadania, tj. w szczególności: 
procedowanie formalne wniosków aukcyjnych, wyznaczanie sprzedawców 
zobowiązanych przez Prezesa URE, wyliczanie wysokości stawki opłaty OZE. 
Ponadto, deklaracje FIT/FIP ze względu na skomplikowane badanie trudnej sytuacji 
przedsiębiorstw oraz wyliczanie pomocy publicznej bardzo często wymagały 
poprawy lub uzupełnienia przez wytwórcę, co wpływało na czas trwania 
postępowania, dodatkowo składane były również wnioski o zawieszenie 
postępowań.  

Jak wyjaśnił Dyrektor Generalny URE, do spraw z zakresu wydawania zaświadczeń 
FIT/FIP zastosowanie znajduje art. 70b ust. 8 ustawy o OZE, który stanowi, iż 
Prezes URE wydaje wytwórcy zaświadczenie o możliwości sprzedaży 
niewykorzystanej energii elektrycznej w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnej 
deklaracji. 

Na czas rozpatrywania postępowań liczony w dniach bezwzględnych, wpływ miały 
w szczególności takie okoliczności jak okresy oczekiwania na uzupełnienie 
niekompletnych deklaracji oraz okresy zawieszenia postępowań na wniosek strony, 
trwające niekiedy wiele miesięcy. W latach 2019-2020 na bezwzględny okres 
rozpatrywania deklaracji FIT/FIP, wpływ miało zawieszanie przez wytwórców 
postępowań wobec braku opublikowania przez ministra właściwego do spraw 
klimatu, w drodze rozporządzenia, maksymalnych cen w złotych za 1 MWh, za jaką 
może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze 
aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, tzw. cena referencyjna.  

Kumulacja dużej ilości złożonych deklaracji FIT/FIP, brak przepisów przejściowych 
w odniesieniu do tych systemów, konieczność realizacji innych zadań Prezesa URE, 
a także stopień skomplikowania prowadzonych spraw, w tym wielokrotne 
uzupełnianie dokumentów przez wytwórców i zawieszanie postępowań znacząco 
wpływały na termin realizacji tych zadań. Dla usprawnienia tego procesu 
publikowane były informacje i komunikaty na stronie internetowej URE, które były 
pomocne dla wytwórców przy aplikowaniu do systemów wsparcia. Realizowany 
rozwój IPA w części dedykowanej obsłudze systemów FIT/FIP ma przełożyć się na 
usprawnienie procesu.  

(akta kontroli str. 44-45) 

W latach 2018-2020 (I połowa) złożono 620 deklaracji FIT/FIP, wycofano 107. 
Prezes URE wydał w tym okresie 450 zaświadczeń o możliwości sprzedaży 
niewykorzystanej energii elektrycznej. Średni czas rozpatrywania deklaracji FIT/FIP 
liczony od dnia wpływu kompletnej deklaracji do dnia wydania zaświadczenia 
FIT/FIP z uwzględnieniem dyspozycji art. 70b ust. 8 ustawy o OZE wynosił: 
w 2018 r. – 18 dni, w 2019 r. – 15 dni, w 2020 r. – osiem dni. Liczba postępowań, 
w których przekroczono 45 - dniowy termin rozpatrywania deklaracji FIT/FIP liczony 
od dnia wpływu kompletnej deklaracji do dnia wydania zaświadczenia FIT/FIP to: 
w 2018 r. – 10, w 2019 r. – jeden, w 2020 r. – nie stwierdzono przekroczenia terminu 
w żadnym postępowaniu. 
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W pierwszej połowie 2019 r. oraz w pierwszej połowie 2020 r. odnotowano spadek 
liczby składanych deklaracji FIT/FIP, a następnie ich wzrost po publikacji 
rozporządzeń wykonawczych zawierających ceny referencyjne. Wytwórcy mogli 
składać deklarację FIT/FIP w sposób ciągły, natomiast równocześnie składane były 
przez wytwórców wnioski o zawieszenie postępowań, które były odwieszane po 
publikacji cen referencyjnych.  

Dyrektor Generalny URE wyjaśnił24, że Prezes URE pismem z dnia 5 listopada 
2018 r.25 zwracał uwagę Ministra Energii, że ze względu na ciągłość procesu 
przyjmowania deklaracji w ramach systemów FIT/FIP, brak rozporządzenia 
określającego ceny referencyjne na rok 2019 skutkować będzie brakiem stałej ceny 
zakupu dla deklaracji składanych przez wytwórców po dniu 1  stycznia 2019 r. Taki 
stan rzeczy przełoży się z kolei na konieczność zaprzestania rozpoznawania 
deklaracji wytwórców, a w rezultacie wstrzymanie wydawania zaświadczeń, o 
których mowa w art. 70b ust. 8 ustawy o OZE.  

W Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 101/2018 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie składania deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej 
energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy 
o odnawialnych źródłach energii informowano wytwórców, iż wydanie aktów 
wykonawczych w zakresie cen referencyjnych na 2019 r. warunkuje możliwość 
uzyskania przez wytwórcę zaświadczenia określonego w art. 70b ust. 8 ustawy 
o OZE. Pismem z dnia 24 maja 2019 r.26 Prezes URE ponownie informował Ministra 
Energii, że brak cen referencyjnych na 2019 r. przekłada się na brak możliwości 
uzyskania przez wytwórców zaświadczenia FIT/FIP, co z kolei powoduje 
zahamowanie rozwoju nowych inwestycji w OZE. 

W latach 2017-2020 (I połowa) wystąpiły następujące przypadki zażaleń do Sądu 
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) na 
postanowienia Prezesa URE (art. 76 ust. 3 i art. 70b ust 14 ustawy o OZE): 

 w zakresie dotyczącym odmowy wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do 
udziału w aukcji wniesione zostały cztery zażalenia. W jednej sprawie zażalenie 
zostało odrzucone (ta sprawa dotyczyła de facto zażalenia na wiadomość – 
email), w jednej zostało oddalone, w dwóch sprawach przedsiębiorca cofnął 
zażalenie przed jego rozpatrzeniem przez SOKiK; 

 w zakresie dotyczącym zaświadczenia o możliwości sprzedaży 
niewykorzystanej energii po stałej cenie zakupu wniesione zostało jedno 
zażalenie na wniosek o zmianę zaświadczenia, odrzucone przez SOKiK. 
Następnie Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie przedsiębiorcy na postanowienie 
SOKiK.  

(akta kontroli str. 45-46) 

System IPA w latach 2017-2020 podlegał modyfikacjom mającym na celu 
dostosowanie jego funkcjonalności do wymagań wynikających ze zmieniających się 
przepisów ustawy o OZE. Przeprowadzono następujące działania dostosowawcze 
systemu: 

 w 2017 r. w celu uwzględnienia postanowień wynikających z nowelizacji 
przepisów ustawy o OZE dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw27, 

                                                      
24 Pismo z dnia 29 października 2020 r. 

25 znak: DZO.WKP.0730.7.2018.PBa. 

26 Znak: DZO.WKP.070.1.2019.PBa 

27 Dz. U. z 2016 r. poz. 925. 
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 w 2019 r. w celu uwzględnienia postanowień wynikających z nowelizacji 
przepisów ustawy o OZE dokonanej ustawą 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw28, ustawą z dnia 
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw29 oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu 
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji30. 

Jak wyjaśnił Dyrektor Generalny URE31, wszystkie działania dostosowawcze, 
planowane do przeprowadzenia w systemie IPA, zostały zrealizowane w pełnym 
zakresie, w ramach poszczególnych wdrożeń. System IPA zapewniał 
przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w terminach wynikających 
z ogłoszeń Prezesa URE. Wszystkie ogłoszone przez Prezesa URE aukcje zostały 
zrealizowane zgodnie z kryteriami wynikającymi z obowiązujących przepisów 
ustawy o OZE, a także innych aktów prawnych mających wpływ na obszar 
aukcyjnego systemu wsparcia. 

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano nieprawidłowości w funkcjonowaniu IPA 
ani przypadków braku możliwości uczestnictwa wytwórców w aukcji z powodu 
nieoptymalnego działania IPA. Użytkownicy systemu IPA nie zgłaszali skarg 
dotyczących funkcjonowania systemu, natomiast kierowali liczne pytania dotyczące 
sposobu korzystania z poszczególnych funkcjonalności systemu, na przykład 
w zakresie wymaganej dokumentacji koniecznej do załączenia do formularzy 
systemowych. Wszystkie zapytania były obsługiwane na bieżąco, w drodze 
korespondencji mailowej.  

 (akta kontroli str. 47-48) 

Za pomocą IPA w latach 2016-2020 rozstrzygnięto 19 aukcji OZE (w tym w latach 
2018-2020 rozstrzygnięto 14 aukcji) na 43 ogłoszonych32 (w tym w latach 2018-2020 
ogłoszono 33 aukcje). Obejmowały one wytworzenie w latach 2017-2035 ponad 
209,2 TWh33 energii elektrycznej o łącznej wartości wynoszącej około 50,7 mld zł 
(z zaoferowanej do sprzedaży 468,9 TW energii elektrycznej o wartości 186,7 mld zł 
zakontraktowano 44,6%). Najwięcej energii (zarówno pod względem ilości, jak 
i wartości) zakontraktowano z wiatru, na drugim miejscu uplasowała się fotowoltaika. 
W poszczególnych aukcjach dla tych technologii34 sprzedano od 50,9% do 99,9% 
zaoferowanej energii, w tym w trzech aukcjach zgłoszona na sprzedaż ilość energii 
wynikająca ze złożonych przez wytwórców ofert przekroczyła wolumen energii 
przeznaczony na sprzedaż a określonych w przepisach wykonawczych do ustawy 
o OZE35. Dopiero dalej uplasowały się instalacje na biogaz (sprzedano od 1,7% do 
29,8% zaoferowanej energii) i elektrownie wodne (dla tej technologii z ośmiu 

                                                      
28 Dz. Z 2018 r. poz. 1276. 

29 Dz. U. z 2019 r. poz. 1524. 

30 Dz. U. z 2020 r. poz. 250 ze zm. 

31 Pismo z dnia 29 października 2020 r. 

32 A także w ustawie z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) i ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524). W 2017 r. cztery ogłoszone 
aukcje: AZ/3/2017; AZ/4/2017; AZ/5/2017 i AZ/6/2017 nie zostały przeprowadzone na skutek wejście w życie 
z dniem 29 września 2017 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. poz. 1819), usuwającego ilość i wartość 
energii elektrycznej przeznaczonej na sprzedaż w drodze aukcji.  

33 Terawat. 1 Terawat = 1 000 000 MW. 

34 Z ogłoszonych w latach 2018-2020 sześciu aukcji dla tych technologii, wszystkie zostały rozstrzygnięte. 

35 W aukcjach dla instalacji o mocy nie większej niż 1 MW: AZ/6/2018 z uwagi na brak w ówczesnym czasie 
projektów fotowoltaicznych tej skali, zwyciężyły wyłącznie elektrownie wiatrowe (31) a uzyskana cena 1 MWh 
wyniosła 158 zł, AZ/9/2019 – zwyciężyły wyłącznie elektrownie fotowoltaiczne. 
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ogłoszonych aukcji rozstrzygnięto tylko jedną, na której sprzedano 15,1% 
zaoferowanej energii36). W wyniku przeprowadzonych w latach 2016-2018 aukcji 
wsparciem objęto ponad 2 tys. instalacji o mocy zainstalowanej przekraczającej 
5 GW. 

(akta kontroli str. 464) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK ocenia pozytywnie działania Prezesa URE w badanym obszarze. W okresie 
objętym kontrolą Prezes URE identyfikował bariery i ograniczenia w rozwoju OZE 
oraz podejmował działania w celu ich likwidacji. 

2. Działania w zakresie monitorowania rozwoju OZE 

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do URE skargi związane z naruszeniem 
przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku zapewnienia pierwszeństwa 
w przesyle i dystrybucji energii z OZE37.  

Jak wyjaśniłPrezes URE38, kwestie związane z realizacją pierwszeństwa w przesyle 
i dystrybucji energii elektrycznej z OZE zostały precyzyjnie uregulowane w art. 13 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 
2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej39. Na podstawie tych 
uregulowań operatorzy systemów przesyłowych oraz operatorzy systemów 
dystrybucyjnych zobowiązani są przekazywać Prezesowi URE, przynajmniej raz 
w roku, sprawozdania dotyczące:  

 poziomu rozwoju i skuteczności opartych na zasadach rynkowych 
mechanizmów redysponowania w odniesieniu do jednostek wytwarzania energii, 
magazynowania energii oraz odpowiedzi odbioru, 

 ilości energii w MWh i rodzajów źródeł wytwórczych poddanych redysponowaniu 
wraz z uzasadnieniem, 

 środków zastosowanych w celu zmniejszenia w przyszłości potrzeby 
redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy w odniesieniu do jednostek 
wytwarzania wykorzystujących OZE lub wysokosprawną kogenerację, łącznie 
z inwestycjami w cyfryzację infrastruktury sieci i w usługi zwiększającymi 
elastyczność. 

W związku z tym, zdaniem Prezesa URE, nie było potrzeby opracowania odrębnej 
instrukcji ustalającej zasady monitoringu wykonania przez przedsiębiorstwa 
energetyczne obowiązku zapewnienia pierwszeństwa w przesyłaniu lub dystrybucji 
energii elektrycznej z OZE.                                               (akta kontroli str. 49-52) 

OT URE prowadziły wykazy odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
gdzie ewidencjonowane były dane poszczególnych (pojedynczych) odmów 
zawierające: oznaczenie podmiotu, któremu odmówiono wydania warunków 
przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie, datę zgłoszenia odmowy, rodzaj 
i lokalizację obiektu objętego wnioskiem o przyłączenie, wnioskowaną moc 
przyłączeniową, grupę przyłączeniową, przyczyny odmowy (brak warunków 
technicznych i ekonomicznych). OT URE nie sporządzały indywidualnych analiz 
poszczególnych odmów, formą zbiorowej analizy było zebranie danych na potrzeby 
sprawozdań rocznych Prezesa URE40.                                    (akta kontroli str.49) 

                                                      
36 Do aukcji przekwalifikowano 5 projektów. 

37 Pismo URE z dnia 29 października 2020 r.  

38 J.w. 

39 Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019 r., str. 54. 

40 Pismo URE z dnia 29 października 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

16 

W okresie objętym kontrolą, URE (DPR oraz OT) rozpatrywał 71 sporów z zakresu 
odmów przyłączenia OZE do sieci elektroenergetycznej. W 16 sprawach 
stwierdzono publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie, w 27 – 
brak takiego obowiązku, umorzono 26 postępowań oraz wydano 2 decyzje 
uchylające decyzje (wydane w ramach samokontroli). 

Prezes URE, stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, 
w ramach rozstrzygania sporów dotyczących odmów przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej instalacji OZE badał publicznoprawny obowiązek przyłączenia do 
sieci poprzez weryfikację istnienia technicznych i ekonomicznych możliwości 
przyłączenia do sieci41. Analiza wniosków o rozstrzygnięcie sporów realizowana była 
w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych i stanowiła podstawę 
indywidualnych rozstrzygnięć. 

Bariery techniczne związane z przyłączeniem związane były, zdaniem Prezesa 
URE42, z aktualnym w danym momencie (w trakcie oceny wniosku) stanem sieci. 
W ekspertyzach (analizach) wykonywanych na potrzeby oceny możliwości 
przyłączenia do sieci danej instalacji OZE, często występującymi problemami były 
brak zapasu mocy w węźle (stacji transformatorowej) oraz kryterium zwarciowe. 
Problemy te wiązały się z potrzebą dokonania niezbędnych prac modernizacyjnych 
sieci, co powodowało konieczność dokonania oceny przesłanki ekonomicznych 
możliwości przyłączenia. Przesłanka ta była weryfikowana przez pryzmat planu 
rozwoju przedsiębiorstwa oraz dokumenty planistyczne dotyczące zapotrzebowania 
na energię elektryczną w danej gminie, na której terenie miała być planowana 
lokalizacja instalacji OZE. W sytuacji braku uwzględnienia inwestycji OZE w planie 
rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego, ewentualnie w założeniach do planu lub 
planie, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo 
energetyczne nie miało zagwarantowanych odpowiednich środków finansowych na 
realizację przyłączenia inwestycji, w szczególności na modernizację sieci lub 
wymianę niezbędnych elementów sieci. Środki finansowe na wykonanie 
niezbędnych inwestycji lub modernizację sieci przedsiębiorstwo energetyczne miało 
zapewnione w taryfach zatwierdzanych przez Prezesa URE, na warunkach 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy Prawo 
energetyczne. Kalkulacja stanowiąca podstawę taryfy uwzględniała m.in. nakłady 
związane z inwestycjami ujętymi w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy 
Prawo energetyczne. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją 
energii, z uwagi na brak źródła finansowania, nie miało obowiązku modernizacji 
infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia. 

(akta kontroli str.50-51) 

W ramach Raportu Prezesa URE z 2019 r. DPR wskazywał potrzebę dokonania 
zmian legislacyjnych w zakresie norm regulujących przyłączenia, w celu 
zmniejszenia barier rozwoju instalacji OZE: 

 postulował propozycję zmian w treści art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne 
poprzez dokonanie wyraźnego rozdzielenia zasad dotyczących przyłączania 
odbiorców od zasad przyłączania jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych 
źródeł energii do sieci; 

                                                      
41 Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek zawarcia takiej umowy tylko wówczas, jeżeli spełnione są 

łącznie dwie przesłanki wymienione w tym przepisie, tj. istnieją techniczne warunki przyłączenia oraz 
przyłączenie jest ekonomicznie uzasadnione. Warunki te mają charakter obiektywny, sa niezależne od woli 
stron ewentualnej umowy oraz ich działań. Jeżeli brak jest warunków technicznech i ekonomicznych, nie 
występuje wówczas obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. Odmowa zawarcia umowy o 
przyłączenie, gdy warunki te nie są spełnione, nie upoważnia również Prezesa URE do wydania decyzji 
orzekającej umowę o przyłączenie do sieci, chyba że w postępowaniu przed Prezesem Urzędu zostanie 
wykazane, że warunki techniczne i ekonomiczne istnieją  

42 Pismo URE z dnia 29 października 2020 r. 
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 zasygnalizował potrzebę zmiany przepisu art. 7 ust. 5 ustawy Prawo 
energetyczne, który określał publicznoprawny obowiązek w zakresie 
zapewnienia przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem 
i dystrybucją energii elektrycznej realizacji i finansowania budowy i rozbudowy 
sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się 
o przyłączenie m.in. na warunkach i zasadach określonych w założeniach 
i planach, o których mowa w art. 19 i 20 tej ustawy (gminne projekty i plany 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe). Wskazał na 
następujące kwestie wymagające działań legislacyjnych odnoszących się do 
przepisu art. 7 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne: 

 uzupełnienie brzmienia przepisu w ten sposób, aby odsyłał również do 
przepisu art. 16 ustawy Prawo energetyczne, przez co publicznoprawny 
obowiązek finansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące 
się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii budowy 
i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających 
się o przyłączenie, dotyczyłby tych inwestycji, które są wpisane do 
opracowanego i uzgodnionego z Prezesem URE planu rozwoju, o którym 
mowa w art. 16 ustawy Prawo energetyczne; 

 zmiany brzmienia przepisu w ten sposób, aby jednoznacznie wskazywał, że 
publicznoprawny obowiązek finansowania przez przedsiębiorstwa 
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych 
lub energii budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania 
podmiotów ubiegających się o przyłączenie, dotyczyłby tych inwestycji, 
które zostały umieszczone w planach, o których mowa w art. 20 ustawy 
Prawo energetyczne, bowiem w założeniach do planu, o którym mowa 
w art. 19 ustawy Prawo energetyczne, brak jest elementów dotyczących 
technicznych lub ekonomicznych aspektów przyłączania podmiotów do 
sieci. Dopiero w projekcie planu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 ww. art. 20 
ustawy Prawo energetyczne, określa się przewidywane koszty realizacji 
proponowanych przedsięwzięć i źródło ich realizacji, co ewentualnie 
pozwoliłoby na ocenę istnienia warunków ekonomicznych danego 
przyłączenia.                                              (akta kontroli str. 50, 224-225)  

Na podstawie art. 171 ustawy o OZE Prezes URE przedstawiał corocznie ministrowi 
właściwemu do spraw energii informacje dotyczące liczby i wysokości wymierzonych 
kar pieniężnych. W latach 2017-2020 w wyniku postępowań administracyjnych 
nałożono kary pieniężne w łącznej wysokości 1 279 180,56 zł. Według wyjaśnień 
Dyrektora Generalnego URE43, Prezes URE wszczynał postępowania 
w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 56 ust.1 pkt 24 ustawy 
Prawo energetyczne w sytuacji braku złożenia w terminie sprawozdania, o którym 
mowa w art. 9c ust.12 ustawy Prawo energetyczne. W okresie objętym kontrolą 
wymierzono na tej podstawie siedem kar pieniężnych, dwukrotnie odstąpiono od 
wymierzenia kary, dwa postępowania zostały umorzone. 

W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy o OZE44, Prezes URE wszczynał postępowania 
w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 168 pkt 11 tej ustawy. 
W latach 2017-2019 prowadzono 501 takich postępowań, z czego 177 zakończyło 

                                                      
43 Pismo URE z dnia 29 października 2020 r. 

44 Sprawozdania kwartalne gromadzone były na potrzeby przygotowania przez Prezesa URE rocznego raportu 
zbiorczego, o którym mowa w art. 171 ustawy OZE, zawierającego dane łączne za rok poprzedni. W związku 
z powyższym, w ramach prac legislacyjnych (projekt ustawy o  zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw UD 107) zaproponowano zmniejszenie częstotliwości przekazywania 
Prezesowi URE sprawozdań, o  których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy OZE. 
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się nałożeniem kar pieniężnych w łącznej wysokości 902 tys. zł, 40 postępowań 
zostało umorzonych, w 168 przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary, 87 
postępowań nie zostało zakończonych w roku wszczęcia. Według informacji 
Dyrektora Generalnego URE45, decyzje o odstąpieniu od wymierzenia kary 
wydawano w związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 174 ust. 2 
ustawy o OZE (znikomy zakres naruszeń oraz realizacja obowiązku 
sprawozdawczego zanim Prezes URE powziął wiadomość o naruszeniu prawa). 
Postępowania umarzano m.in. w przypadku braku statusu wytwórcy, o którym mowa 
w art. 2 pkt 39 ustawy o OZE wynikającego z zawiadomienia Prezesa URE przez 
wytwórcę o zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na wytwarzaniu 
energii elektrycznej w małej instalacji lub niepodjęcia przez przedsiębiorcę 
działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w małej instalacji. W 51 
przypadkach wniesiono odwołania do Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta. W I połowie 2020 r. prowadzono 109 postępowań, 
z czego 31 zakończyło się nałożeniem kar pieniężnych w wysokości 34 tys. zł, 
7 postępowań umorzono, w 20 odstąpiono od wymierzenia kary. Według stanu na 
dzień 29 października 2020 r. część postępowań nie została zakończona, co 
spowodowane było w szczególności trwającym stanem epidemii COVID-19. 
Niekiedy postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej dotyczyło więcej niż 
jednego naruszenia obowiązku sprawozdawczego (ekonomia postępowań). W 2018 
r. wysokość kary pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązku sprawozdawczego, 
o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy o OZE uległa zredukowaniu z 10 tys.zł 
do 1 tys. zł.  

Operatorzy systemów dystrybucyjnych wywiązywali się z obowiązku określonego 
w art. 40 ust. 2 ustawy o OZE, tj. przekazywania informacji niezbędnych do 
wyznaczenia przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego, o którym mowa 
w art. 40 ust. 1 ustawy o OZE. W okresie objętym kontrolą stwierdzono kilka 
przypadków nieznacznego przekroczenia terminów w tym zakresie, mimo że co roku 
wydawanych było około 180-190 decyzji w tym obszarze. Opóźnienia nie miały 
negatywnego wpływu na działania Prezesa URE w zakresie wyznaczenia 
sprzedawców zobowiązanych oraz najczęściej były uzupełnione, zanim Prezes URE 
w ramach przygotowania do wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych, powziął 
informację o przekroczeniu terminu ich złożenia.  

Według wyjaśnień Dyrektora Generalnego URE46, co roku pod koniec sierpnia, na 
stronie internetowej URE publikowano informację Prezesa URE przypominającą 
operatorom o obowiązku złożenia informacji, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy 
o OZE. Do informacji dołączony był wzór sprawozdania, zgodnie z którym 
operatorzy przekazywali dane. W sytuacji, gdy zbliżał się koniec terminu 
ustawowego a stosowna informacja jeszcze nie wpłynęła do Organu, kontaktowano 
się telefonicznie z operatorami systemu dystrybucyjnego. Ponadto utworzono 
dedykowany adres e-mail47 Informacja o wyznaczonych na dany rok sprzedawcach 
zobowiązanych była publikowana na stronie internetowej Prezesa URE, a także na 
stronie internetowej www.dane.gov.pl.  

(akta kontroli str. 52-54, 121-124) 

Sprawozdania, o których mowa w art. 9c ust. 12 ustawy Prawo energetyczne oraz 
w art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy o OZE analizowane były w zakresie identyfikacji 
podmiotu składającego sprawozdanie (co do zgodności z danymi zawartymi 

                                                      
45 Pismo z dnia 31 grudnia 2020 r. 

46 Pismo URE z dnia 29 października 2020 r. 

47 sprzedawcazobowiazany@ure.gov.pl. 

http://www.dane.gov.pl/
mailto:sprzedawcazobowiazany@ure.gov.pl
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w zbiorach danych URE), kompletności w odniesieniu do obowiązujących przepisów 
oraz wystąpienia możliwych błędów rachunkowych czy pisarskich. 

Prezes URE co roku publikował na stronie internetowej Urzędu wzory informacji, 
dedykowane wytwórcom, którzy wygrali aukcje na sprzedaż energii elektrycznej. 
Informacje, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o OZE, mogły być przekazywane 
przez wytwórców za pośrednictwem IPA, drogą pocztową tradycyjną lub za pomocą 
środków elektronicznych. IPA sygnalizowała wytwórcy o zbliżającym się upływie 
terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 4a ustawy o OZE, tj. planowanej dacie 
rozpoczęcia okresu, w którym wytwórca, w razie wygrania aukcji, będzie mógł 
korzystać z aukcyjnego systemu wsparcia. Po potwierdzeniu i zaakceptowaniu 
przez Prezesa URE informacji w zakresie pierwszego wytworzenia/sprzedaży 
energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, która mogła być również 
złożona przez wytwórcę za pośrednictwem IPA, wytwórca posiadał możliwość 
złożenia także sprawozdań w odniesieniu do ilości energii elektrycznej objętej 
aukcyjnym systemem wsparcia – i w tym przypadku IPA sygnalizowała wytwórcy 
o takim obowiązku.  

Dyrektor Generalny URE wyjaśnił48, że trwają prace nad dostosowaniem IPA między 
innymi w zakresie systemów FIT/FIP, a także do zmienionych wymogów ustawy 
o OZE, tak aby usprawnić proces informowania wytwórców o obowiązkach 
sprawozdawczych, a jednocześnie umożliwić im składanie nowych rodzajów 
sprawdzań, które nie były przewidziane na etapie wdrażania systemu aukcyjnego49.  

Do dnia 29 października 2020 r. terminowi na przekazanie informacji o pierwszym 
wytworzeniu/ pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu 
aukcyjnego uchybili wytwórcy dla 124 instalacji OZE, zaś w zakresie ilości energii 
elektrycznej objętej aukcyjnym systemem wsparcia dla 107 instalacji OZE. W latach 
2017-2019 Prezes URE prowadził 139 postępowań administracyjnych w sprawie 
wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 168 pkt 16 ustawy o OZE: w 2017 r. – 
jedno postępowanie (zakończyło się odstąpieniem od wymierzenia kary), w 2018 r. 
– 20 postępowań (12 zakończyło się odstąpieniem od wymierzenia kary) oraz 
w 2019 r. – 118 postępowań. 

Na stronie internetowej Prezesa URE opublikowane zostały wzory informacji 
rekomendowane do stosowania w celu potwierdzenia przez wytwórców spełniania 
obowiązku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o OZE, tj. dotyczącego 
pierwszego wytworzenia/ sprzedaży energii elektrycznej w aukcyjnym systemie 
wsparcia. Wytwórcy, którzy byli zobowiązani jedynie do wytworzenia energii 
elektrycznej po raz pierwszy w terminie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy 
o OZE, przekazywali Prezesowi URE informację z potwierdzeniem operatora 
systemu dystrybucyjnego. W odniesieniu do wytwórców, którzy wygrali aukcję 
z obowiązkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ustawowym terminie, 
zastosowanie miał inny wzór formularza. Ponadto przed zwrotem zabezpieczenia 
Prezes URE potwierdzał datę rozpoczęcia sprzedaży w systemie aukcyjnym 
w oparciu o dane przekazywane przez operatora rozliczeń tj. Zarządcę Rozliczeń 
SA. Operator informował Prezesa URE o rozpoczęciu korzystania przez dany 
podmiot z systemu aukcyjnego, wskazując datę początkową tego okresu.  

Biorąc pod uwagę instalacje planowane do uruchomienia, które zostały objęte 
zwycięskimi ofertami aukcyjnymi, tylko dla instalacji fotowoltaicznych z aukcji 

                                                      
48 J.w. 

49 Środki na modernizację Internetowej Platformy Aukcyjnej w zakresie pozwalającym na uwzględnienie między 
innymi funkcji sprawozdawczych oraz obsługi systemów FIT/FIP zostały zapewnione dopiero w ustawie z dnia 
19 lipca 2019 r. o  zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1524). 
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przeprowadzonych w latach 2016 i 2017 upłynął graniczny termin na rozpoczęcie 
wytwarzania energii elektrycznej. W pozostałych przypadkach albo jeszcze nie 
upłynął termin ustawowy na realizację zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 
pkt 8 ustawy o OZE albo termin ten został przesunięty na podstawie art. 17 ust. 3 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw, albo na podstawie art. 79a ustawy o OZE 
(przesunięcie terminu zobowiązania ze względu na opóźnienia spowodowane 
stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii). 

(akta kontroli str. 54-56, 133-138) 

W latach 2017-2019 ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i objętej 
wnioskami o pokrycie ujemnego salda w aukcyjnym systemie wsparcia wyniosła 
767 216 698,367 kWh. Dane te dotyczą wytwórców, którzy składali wnioski 
o pokrycie ujemnego salda, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy o OZE 
oraz art. 93 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, zostały one przekazane Prezesowi URE przez 
operatora rozliczeń energii odnawialnej i obejmowały zarówno system aukcyjny, jak 
i systemy FIT/FIP.   

Dyrektor Generalny URE zaznaczył50, że zgodnie z brzmieniem art. 92 ust. 11 
ustawy o OZE, ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE oraz wprowadzonej do 
sieci – na potrzeby rozliczania ujemnego salda - ustala się na podstawie 
udostępnianych przez operatora systemu elektroenergetycznego, na którego 
obszarze działania została przyłączona instalacja, rzeczywistych wskazań urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych.  Rozliczenia dokonuje się w ujęciu dobowym w danym 
miesiącu, a dostęp do urządzeń  posiada równieżzgodnie z brzmieniem ww. artykułu 
- operator rozliczeń energii odnawialnej. Z kolei, zgodnie z brzmieniem art. 83 ust. 2 
ustawy o OZE, Prezes URE dokonuje rozliczenia sprzedanej w ramach aukcyjnego 
systemu wsparcia przez wytwórców, którzy wygrali aukcję na sprzedaż energii 
elektrycznej z OZE, wobec ilości energii elektrycznej określonej przez niego 
w ofercie, po zakończeniu okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, 
w którym przysługiwało wsparcie oraz po zakończeniu okresu wsparcia w oparciu 
o ilość energii elektrycznej sprzedanej w ramach systemu aukcyjnego określonej 
w sprawozdaniach miesięcznych składanych zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o OZE oraz ust. 93 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Z uwagi na powyższe, zdaniem Dyrektora 
Generalnego URE, należy przyjąć, że dane przedstawione przez Zarządcę 
Rozliczeń SA są najbardziej wiarygodnym źródłem danych pozwalających 
odpowiedzieć na pytanie odnoszące się do ilości energii elektrycznej objętej 
aukcyjnym systemem wsparcia.   

W 2017 r. energia elektryczna o łącznym wolumenie 134 650 135,308 kWh została 
wytworzona i wprowadzona do sieci przez 116 instalacji OZE, objętych zwycięską 
ofertą w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. W kolejnym roku 
rozliczeniowym ponad 320 instalacji wytworzyło i wprowadziło do sieci energię 
elektryczną o łącznym wolumenie 203 593 910,941 kWh. W 2019 r. nastąpił ponad 
dwukrotny w porównaniu do roku poprzedniego przyrost wolumenu energii 
elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci z 607 instalacji odnawialnego 
źródła energii, który wyniósł 428 972 652,118 kWh. Rok 2019 był pierwszym rokiem 
tzw. migracji instalacji objętych zwycięską ofertą w aukcji na sprzedaż energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do systemów FIT/FIP, o których mowa 
w art. 70a – 70f ustawy o OZE. Z dniem 1 stycznia 2019 r. do systemów FIT/FIP 
migrowały 54 instalacje, z wolumenem 72 601 028,409 kWh. W kolejnych okresach 
rozliczeniowych przewidzianych w art. 9 ust. 3 ustawy zmieniającej, do systemów 

                                                      
50 Pismo z dnia 29 października 2020 r. 
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FIT/FIP w 2019 r. migrowało 16 instalacji odnawialnego źródła energii przenosząc 
do systemu FIT/FIP łączny wolumen 10 805 858,793 kWh. 

(akta kontroli str. 56-58, 145) 

Rok 2019 był pierwszym rokiem, w którym wytwórcy, którzy otrzymali w 2018 r. 
zaświadczenie FIT/FIP dla instalacji planowanych do uruchomienia, zobowiązani 
byli na podstawie art. 70b ust. 11 ustawy o OZE do złożenia informacji o stanie 
wykonania harmonogramu rzeczowo–finansowego realizacji instalacji, o którym 
mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy o OZE. W roku 2019 do złożenia informacji 
o stanie wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego za rok 2018- 
zobowiązanych było osiem podmiotów. Wszystkie harmonogramy wpłynęły do 
Urzędu w ustawowym terminie, tj. do 30 stycznia 2019 r. W 2020 r. do złożenia 
informacji o stanie wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
zobowiązanych było 39 podmiotów. W ustawowym terminie, tj. do 30 stycznia 
2020 r. informacje takie złożone zostały przez 29 wytwórców, po terminie informacja 
została przekazana przez sześć podmiotów, natomiast czterech wytwórców nie 
wywiązało się z obowiązku i nie przedłożyło ww. informacji.  

Zdecydowana większość składanych do URE informacji o stanie wykonania 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, dostarczona była przez wytwórców, na 
wzorze opublikowanym przez Prezesa URE, na stronie internetowej Urzędu. Wzór 
ten zawierał między innymi oświadczenie wytwórcy odnoszące się do okresu 
realizacji inwestycji, a także planowanego terminu wytworzenia energii elektrycznej 
po raz pierwszy.  

Zgodnie z brzmieniem art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy o OZE, wytwórca 
zobowiązany jest do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w terminie 
36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 
ustawy o OZE.  

W 2019 r., wszyscy wytwórcy zobowiązani do złożenia informacji o stanie 
wykonania harmonogramu wskazali, iż termin wytworzenia po raz pierwszy energii 
elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii w ramach systemów FIT/FIP 
oraz planowany termin rozpoczęcia sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej 
jest zgodny z terminem wskazanym w deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 
ustawy o OZE. 

W 2020 r. 16 wytwórców wskazało, iż planowany termin wytworzenia po raz 
pierwszy energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii w ramach 
systemów FIT/FIP oraz planowany termin rozpoczęcia sprzedaży niewykorzystanej 
energii elektrycznej jest zgodny z terminem wskazanym w deklaracji, o której mowa 
w art. 70b ust. 1 ustawy o OZE. W przypadku pozostałych 19 podmiotów – termin 
rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej po raz pierwszy uległ zmianie, 
natomiast mieścił się w terminie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy 
o OZE. W przypadku czterech podmiotów, które nie złożyły informacji o stanie 
wykonania harmonogramu rzeczowo–finansowego termin na wytworzenie po raz 
pierwszy energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP mija w 2022 r.  

W systemach FIT/FIP zgodnie z brzmieniem art. 70b ust. 12a ustawy o OZE 
w przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 
70b ust. 4 pkt 1 lit. d (pierwsze wytworzenie energii elektrycznej) lub pkt 2 lit. 
a (pierwsza sprzedaż energii w ramach systemów FIT/FIP), zabezpieczenie 
ustanowione zgodnie z art. 70b ust. 6 ustawy o OZE, z wyłączeniem przedłużenia 
terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1, podlega przepadkowi na rzecz Prezesa 
URE, przy zachowaniu praw i obowiązków, o których mowa w art. 70f ust. 1 ustawy.   

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgaztmltqmfyc4njtgezdkmjsgu
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Jednocześnie, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 
3ba ustawy o OZE (opóźnienia spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego 
lub stanem epidemii), wytwórcy, którzy otrzymali zaświadczenie FIT/FIP dla 
instalacji, o których mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 ustawy OZE, tj. instalacji 
planowanych do uruchomienia, zgodnie z brzmieniem art. 70ba ustawy o OZE – 
uprawnieni są do wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem o dokonanie 
jednokrotnego przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 
70b ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy o OZE oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 
1 lit. c tej ustawy, z zastrzeżeniem, że dodatkowy okres określony we wniosku 
wytwórcy, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego 

zobowiązania.                                                  (akta kontroli str. 58-60, 146-148) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK ocenia pozytywnie działania Prezesa URE w badanym obszarze. W okresie 
objętym kontrolą Prezes URE skutecznie realizował obowiązek monitorowania 
nałożony na niego ustawą o OZE oraz sprawował rzetelną kontrolę nad 
wywiązywaniem się podmiotów uczestniczących w rynku energii z OZE z obowiązku 
przekładania informacji i sprawozdań, w tym nakładał i egzekwował kary pieniężne 
przewidziane w ustawie Prawo energetyczne i ustawie o OZE. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z brakiem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje uwag i wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa, 12 stycznia 2021 r. 

 

 

Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

Marek Opioła 
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