Warszawa, dnia 28 lutego
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 17/2018
w sprawie obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej przez właścicieli jednostek
wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW,
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

Z dniem 18 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 9). Celem ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Ustawa o rynku mocy określa zasady organizacji i funkcjonowania tego rynku (zasady
świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu
elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia).
Ustawa o rynku mocy nakłada szereg obowiązków na uczestników rynku mocy (operatorów
systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, właścicieli jednostek fizycznych tj. wytwórców
energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę redukcji zapotrzebowania lub podmioty przez
nich upoważnione, zarządcę rozliczeń) oraz organy administracji (Prezesa URE oraz ministra
właściwego ds. energii).
Jednym z takich obowiązków jest udział w procesie certyfikacji ogólnej.
Zgodnie z art. 11 ustawy o rynku mocy wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych
istniejących1, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW2 zostali zobowiązani
do poddania się procesowi certyfikacji ogólnej.
Oznacza to, że obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (tj. zawodowych
i przemysłowych) również tych, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji
na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE3.
Stosowanie do art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o rynku mocy jednostką fizyczną wytwórczą istniejącą
jest jednostka fizyczna wytwórcza przyłączona do systemu i oddana do eksploatacji przed
rozpoczęciem certyfikacji ogólnej, do udziału w której zostanie zgłoszona ta jednostka. Natomiast
jednostka fizyczna wytwórcza, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 tej ustawy, jest to:
 wyodrębniony zespół urządzeń technicznych wraz z przyporządkowanymi im punktami
pomiarowymi w systemie będący jednostką wytwórczą, o której mowa w art. 3 pkt 43 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne4,

Obowiązek ten dotyczy również podmiotów upoważnionych przez właścicieli jednostek fizycznych
do dysponowania tymi jednostkami.
2 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy o rynku mocy, moc osiągalna brutto jednostki fizycznej wytwórczej
to potwierdzona testami maksymalna moc czynna, przy której jednostka fizyczna wytwórcza może
pracować przy parametrach nominalnych przez czas nie krótszy niż 4 kolejne godziny, bez uszczerbku
dla trwałości tej jednostki.
3 Stosowanie do art. 32 ust. 1 pkt 1b, c, d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, uzyskania
koncesji nie wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej:
w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych
do instalacji odnawialnego źródła energii lub do jednostek kogeneracji, w mikroinstalacji lub w małej
instalacji, z biogazu rolniczego, wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji, wyłącznie z biopłynów
w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148
ze zm.).
4 Jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego,
służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy.
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 magazyn energii elektrycznej5.
Certyfikację ogólną przeprowadza się w celu pozyskania informacji o jednostkach fizycznych
(tj. w zakresie danych techniczno-ekonomicznych, planów produkcyjnych tych jednostek)
oraz wpisaniu ich do rejestru rynku mocy. Zebrane informacje będą służyły do przygotowania
propozycji parametrów aukcji.
Zgodnie z zapisami ustawy o rynku mocy, pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się
3 kwietnia i zakończy się 29 maja 2018 r. (art. 94 ust. 1 ustawy o rynku mocy) i będzie
przeprowadzona zgodnie z regulaminem rynku mocy, w którym będą określone m.in. zasady
organizacji i przebieg procesu certyfikacji.
Za przeprowadzenie procesu certyfikacji ogólnej odpowiada operator - Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.).
Regulamin jest zatwierdzany przez Prezesa URE w uzgodnieniu z ministrem właściwym
ds. energii w terminie do dnia 30 marca 2018 r. (art. 93 ust. 2 w związku z art. 84 ust. 3 ustawy
o rynku mocy).
Zatwierdzony regulamin będzie dostępny na stronie internetowej PSE S.A. (art. 84 ust. 5 ustawy
o rynku mocy).
Podmioty, które zostaną wpisane do rejestru podczas pierwszej certyfikacji ogólnej, będą miały
prawo do udziału w certyfikacji do aukcji głównych na okres dostaw przypadający na lata 20212023, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2018 r. (art. 94 ustawy o rynku mocy).
Brak przystąpienia do certyfikacji ogólnej skutkuje możliwością nałożenia przez Prezesa
URE kary administracyjnej na właściciela jednostki fizycznej wytwórczej6.
Pytania dotyczące obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej należy kierować na adres:
rynek.mocy@ure.gov.pl

Dokumenty powiązane:
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/9
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000220
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148
ze zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000478

Stosownie do zapisów art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o rynku mocy, przez magazyn energii elektrycznej należy
rozumieć magazyn energii, o którym mowa w art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii, czyli wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służący do przechowywania energii
w dowolnej postaci, niepowodujący emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający
co najmniej na jej częściowe odzyskanie oraz posiadający zdolność do dostawy mocy elektrycznej
do systemu elektroenergetycznego.
6 Wysokość kary pieniężnej, nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego
w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna wymierzana jest przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego
przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku
podatkowym (art. 85 ust. 5 ustawy o rynku mocy).
5

2

