Stan prawny: luty 2021 r.

Informacja
w sprawie zasad ustanawiania zabezpieczeń finansowych
oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych, o których mowa w ustawie
o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
I.

ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

Uprzejmie informujemy, iż wytwórca ubiegający się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego
salda na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234),
dalej: „ustawa o MFW”, obowiązany jest ustanowić zabezpieczenie finansowe wypełnienia
zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem art. 24 tej ustawy,
w wysokości 60 zł za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej morskiej farmy
wiatrowej.
Stosownie do art. 5 ust 2 ustawy o MFW, zabezpieczenie może być ustanowione w formie kaucji
lub gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
Gwarancja może zostać udzielona przez instytucję finansową, która:
1. ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. posiada aktualny rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE seria L, Nr 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn.
zm.) nadany przez agencję ratingową:
a) Fitch, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB, lub
b) Moody's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa2, lub
c) Standard & Poor's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB.
Dokumentem potwierdzającym ustanowienie zabezpieczenia jest:
1. w przypadku kaucji – potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy
wskazany przez Prezesa URE, na kwotę wyrażoną w złotych;
2. w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – oryginał tej gwarancji
zawierającej co najmniej następujące dane:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy,

b) numer NIP, o ile wytwórcy nadano ten numer,
c) lokalizację morskiej farmy wiatrowej (współrzędne geograficzne zgodne z mapą
potwierdzającą, że lokalizacja morskiej farmy wiatrowej mieści się w granicach
obszarów określonych w załączniku Nr 1 do ustawy), dla której ustanowiono gwarancję,
d) moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, dla której ustanowiono
gwarancję,
d) dane gwaranta,
e) wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji jest Prezes URE,
f) datę i miejsce udzielenia gwarancji,
g) sumę gwarancji wyrażoną w złotych,
h) okres obowiązywania gwarancji:
 liczony od dnia wystawienia gwarancji
 do dnia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o MFW (7 lat od dnia
wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy), a także przez okres nie
mniej niż 120 dni następujących po tym okresie – tj. do dnia określonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4,
i) zobowiązanie do wypłaty sumy gwarancyjnej bezwarunkowo i niezwłocznie, po
zgłoszeniu pierwszego żądania zapłaty przez Prezesa URE.

UWAGA!
Gwarancja nie może przewidywać wymogów dotyczących poświadczenia podpisów osób
reprezentujących beneficjenta, a także niewynikających z przepisów prawa wymogów
dotyczących języka, formy, trybu lub miejsca złożenia żądania zapłaty sumy gwarancji.
Do gwarancji sporządzonej w języku innym niż język polski wytwórca dołącza oryginał
tłumaczenia przysięgłego tej gwarancji na język polski.
W przypadku podpisania gwarancji przez pełnomocników instytucji finansowej do
dokumentu gwarancji wytwórca dołącza także oryginały lub uwierzytelnione przez osoby
do tego umocowane kopie dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa.
Kaucję uznaje się za skutecznie wniesioną po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym
Prezesa URE.
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W przypadku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie:
 kaucji - należy ją wpłacić na rachunek Prezesa URE prowadzony przez Narodowy Bank
Polski, numer: PL90101000680775001039003956, w tytule przelewu należy podać
oznaczenie, w tym moc zainstalowaną elektryczną MFW objętej wnioskiem o przyznanie
prawa do pokrycia ujemnego salda,
 gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej – rekomendujemy stosowanie wzoru – plik pdf.
II.

HARMONOGRAMY RZECZOWO-FINANSOWE

Ustawa o MFW operuje pojęciem harmonogramu rzeczowo-finansowego w dyspozycji art. 15
ust. 3 pkt 4 oraz art. 42 ust. 1 pkt 3.
Harmonogram rzeczowo-finansowy określony w art. 15 ust. 3 pkt 4 ustawy o MFW stanowi
załącznik do wniosku wytwórcy o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 ustawy. Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu, planowane
terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji wskazane przez wytwórcę w tym
dokumencie mają na celu zapewnienie wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii
elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej, w terminie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt
4 tej ustawy.
Analogicznie, harmonogram rzeczowo-finansowy wymieniony w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy
o MFW, jako składowa planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust.
1 ustawy o MFW, pośrednio również stanowi załącznik do wniosku o przyznanie prawa do
pokrycia ujemnego salda. Mimo zbieżności nazewnictwa należy wyjaśnić, że wskazane
dokumenty nie są pojęciowo tożsame. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w
art. 15 ust. 3 pkt 4 ustawy o MFW, winien określać kluczowe etapy projektu w zakresie morskiej
farmy

wiatrowej,

a także terminy ich realizacji „(…) zapewniając wytworzenie i wprowadzenie do sieci energii
elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4;(…)”.
Z kolei, harmonogram rzeczowo-finansowy, o który mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o MFW
winien cechować się wyższym poziomem szczegółowości planowanego przedsięwzięcia, w tym
kalendarium jego realizacji z uwzględnieniem etapów wyłaniania dostawców kluczowych usług
i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia pełnego zakresu prac związanych z inwestycją.
Terminy realizacji inwestycji określone przez wytwórcę w harmonogramie, o którym mowa
w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy o MFW nie mogą naruszać terminów wskazanych w
harmonogramie objętym dyspozycją art. 15 ust. 3 pkt 4 tej ustawy.
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