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Warszawa, 7 marca 2019 r. 

 

Sz. P. Krzysztof Tchórzewski 

Minister Energii 

ul. Krucza 36/Wspólna 6 

00-522 Warszawa 

  

Dotyczy: Projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw (numer z wykazu: UD477). 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w nawiązaniu do pisma z dnia 28 lutego 2019 r. kierującego do konsultacji publicznych 

projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 25 lutego 2019 r. (v.1.3. dalej „Projekt”), Polskie Stowarzyszenie Energetyki 

Wiatrowej („PSEW”) z zadowoleniem przyjęło fakt, iż Projektodawcy przychylili się do 

części postulatów branży w zakresie konieczności przeprowadzenia kontraktacji skutkującej 

zwiększeniem mocy wiatrowych o 2,5 tys. MW w wyniku tegorocznej aukcji oraz 

wprowadzenia przepisów wzmacniających mechanizm gwarancji pochodzenia poprzez 

umożliwienie ich obrotu na platformach międzynarodowych. 

Tym niemniej pragniemy wskazać niniejszym pismem na propozycje skrajnie niekorzystne 

dla branży a także na kwestie, które zostały naszym zdaniem pominięte przez 

Projektodawców lub wymagają dopracowania, a stanowią poważne bariery dla dalszego 

rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. 

 

1. Skrajnie niekorzystna nowa formuła obliczania opłaty zastępczej  
W art. 1 pkt 4 Projektu dotyczącym zmiany art. 56 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii („ustawa o OZE”), zaproponowano nową formułę obliczania wartości indeksu Ozjo 

jako jednostkowej opłaty zastępczej, która miałaby stanowć różnicę pomiędzy 85% średniej z 

cen referencyjnych dla wszystkich technologii obowiązujących w 2018 r. ważonej mocą 

zainstalowaną tych technologii na dzień 30 czerwca 2016 r., a średnią roczną ceną sprzedaży 



  

2 
 

energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku ogłaszaną przez Prezesa 

URE obowiązującą w terminie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 67 ust. 2.  

 

Wprowadzenie proponowanego algorytmu wyznaczy maksymalny możliwy do osiągnięcia 

przychód jednostki OZE funkcjonującej w systemie zielonych certyfikatów i uzależni 

wysokość opłaty zastępczej w kolejnych latach od poziomu ceny energii – ustalając tę cenę na 

szacowanym, nieprzekraczalnym poziome 312 PLN/MWh. Należy zwrócić uwagę, że jest to 

przychód maksymalny, ale nie gwarantowany, więc w rezultacie może on być znacznie 

niższy.  

Powyższe rozwiązanie opiera się na dwóch fundamentalnych błędach popełnionych w 

propozycji modyfikacji brzmienia art. 56 ust. 1 Ustawy o OZE dotyczącego definicji opłaty 

zastępczej: 

a) maksymalny poziom przychodów instalacji OZE na poziomie 312 zł/MWh jest 

niewystarczający w celu pokrycia kosztów operacyjnych i spłaty zadłużenia 

inwestycyjnego wraz z odsetkami, nie wspominając nawet o zwrocie z 

zainwestowanego kapitału, 

b) mechanizm powiązania wysokości opłaty zastępczej z cenami energii na rynku 

konkurencyjnym przy jednoczesnym ograniczeniu ich łącznej sumy do wysokości 312 

zł/MWh doprowadzi do sztucznego ograniczenia rynku i drastycznego spadku popytu, 

a tym samym do spadku cen zielonych certyfikatów.    

  

Zdaniem PSEW, wprowadzenie w życie powyższych rozwiązań legislacyjnych, nie tylko nie 

doprowadzi do osiągnięcia celów, które Projektodawca przedstawił w OSR tj. do zapewnienia 

dostępu do energii przy jednoczesnym utrzymaniu się cen energii na możliwie niskim 

poziomie oraz spełnienia celów OZE i uniknięcia kosztu transferu statystycznego w 

wysokości 8 miliardów zł według szacunków NIK, ale wywoła dokładnie odwrotny skutek.  

Należy podkreślić, że to nie ceny zielonych certyfikatów odpowiadają za wzrost cen energii 

dla odbiorców końcowych. To ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym odpowiadają za 

obecną sytuację. Wzrost cen energii elektrycznej z kolei wynika z opóźnień w inwestycjach w 

tanie, odnawialne źródła energii i ciągłego oparcia polskiej energetyki na najbardziej 

emisyjnym źródle, jakim jest węgiel. Wyhamowanie inwestycji w OZE na skutek 
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wprowadzenia proponowanych przez Ministerstwo zmian może ten problem dodatkowo 

pogłębić. 

Uchwalenie Projektu przyczyni się do powstania spadkowej tendencji notowań wartości 

świadectw pochodzenia, doprowadzając do bankructwa inwestorów z sektora zielonej 

energii. Z dostępnych na rynku modeli dotyczących prognoz kształtowania się rynku 

zielonych certyfikatów, dojście do cen zielonych certyfikatów umożliwiających rentowność 

inwestycji i możliwość spłaty zadłużenia, staje się perspektywą zbyt odległą. Inwestorzy w 

ostatnich latach ponieśli dotkliwe straty, a z przeprowadzonej przez firmę TPA analizy 

danych Agencji Rynku Energii wynika, że zagrożonych bankructwem może być ok. 70 

proc. istniejących instalacji. Z takim odsetkiem nierentownych farm wiatrowych mieliśmy 

do czynienia po wprowadzeniu dyskryminujących branżę przepisów (ustawy o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych dot. podatku od nieruchomości z maja 2016 r. i nowelizacji 

ustawy o OZE z lipca 2017 r. dot opłaty zastępczej tzw. „lex energa”), co potwierdziły dane 

ARE. Z kumulacją negatywnych czynników farmy wiatrowe mierzyły się w drugiej połowie 

2017 r. i na początku 2018 r. W tym okresie łączne przychody większości farm ze sprzedaży 

energii i zielonych certyfikatów oscylowały wokół ceny 300 zł/MWh. Tymczasem w 

biznesplanach większości farm inwestorzy zakładali przychody na poziomie 400 zł-450 

zł/MWh, łącznie ze sprzedaży energii i zielonych certyfikatów. Jak wynika z analizy danych 

ARE przeprowadzonej przez TPA, samo pokrycie kosztów operacyjnych i finansowych 

wymaga uzyskania około 250 zł za MWh, podczas gdy spłata części kapitałowej raty kredytu 

to (w zależności od projektu) 120-160 zł, a zwrot inwestorowi wkładu własnego wraz z 

niewielką stopą zwrotu to kolejne 50-70 zł. 

W ocenie PSEW, wprowadzone propozycje zmian sposobu kalkulacji poziomu opłaty 

zastępczej mogą w efekcie stanowić poważny problem dla banków kredytujących sektor 

OZE. Byłby to kolejny zły sygnał zarówno dla rynku OZE, jak i dla sektora bankowego, 

dowodzący jak bardzo niestabilne są działania Państwa w obszarze regulacji 

dotyczących OZE, a w związku z tym jak bardzo ryzykowne jest inwestowanie w 

odnawialne źródła energii w Polsce. O tym, jak wysokie jest ryzyko regulacyjne w sektorze 

OZE, przekonała się już przynajmniej część inwestorów z innych branż OZE, którzy wygrali 

ogłoszone przez Ministerstwo Energii aukcje OZE, ale mają kłopot z uzyskaniem bankowego 

finansowania inwestycji. Rząd ustalając maksymalne przychody istniejących projektów 
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powstałych przed 2015 r. na poziomie niższym od oczekiwanego poziomu rentowności dla 

nowych projektów w aukcjach 2018 r. wysyła bardzo negatywny sygnał dla inwestorów 

podejmujących dzisiaj decyzje o uczestnictwie w aukcjach w oparciu o założenie stabilności 

systemu wsparcia w okresie 15 lat. Postęp technologiczny będzie prowadził do spadku 

kosztów technologii, ale przyszłych projektów.  

Poniższy wykres z raportu Bloomberg New Energy Finance (https://about.bnef.com/blog/2h-

2017-wind-turbine-price-index/) pokazuje spadek kosztu turbin wiatrowych dostarczanych w 

kolejnych okresach. W stosunku do poziomu z 2008 r. (początek znaczących inwestycji) 

koszt spadł do 2018 r. o ok. 38%, natomiast w stosunku do poziomu z 2015 r. (ostatni pełny 

rok inwestycji w systemie zielonych certyfikatów) - o 20%. Średni projekt farmy wiatrowej w 

Polsce ma niespełna 7 lat co oznacza, że powstał około roku 2012, a jego koszt (same turbiny) 

był o 30% wyższy od kosztu projektów realizowanych w 2018 r.   

 
Nie należy zatem utożsamiać różnicy w wymaganym poziomie przychodów gwarantującym 

osiągnięcie progu rentowności istniejących projektów w stosunku do cen ustalonych na 

aukcjach w 2018 r. z „nadwsparciem”. Jest to odzwierciedlenie rzeczywistego spadku 

kosztów technologii. Dlatego jest całkowicie błędne na poziomie logicznym i merytorycznym 

korzystanie z wartości LCOE nowych instalacji wiatrowych, które mogą dopiero powstać, z 

wykorzystaniem noych technologii turbin wiatrowych, do określania racjonalnego poziomu 

wsparcia projektów wiatyrowych, zrealizowanych w latach 2002-2015. 
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Tymczasem inwestycje już wybudowane potrzebują stabilnych przychodów, aby obsłużyć 

zadłużenie i pokryć koszty funkcjonowania. Istniejący system świadectw pochodzenia co 

prawda tych przychodów nie gwarantuje, ale stwarza szanse na ich uzyskanie. Proponowane 

zmiany te szanse likwidują, w zasadzie skazując ponad 70% spółek wiatrowych na kłopoty z 

obsługą zadłużenia, co oznacza w najlepszym razie głęboką restrukturyzację kredytów, 

uderzającą w bilanse banków i znaczne straty po stronie udziałowców, a w najgorszym – 

upadłość likwidacyjną. To doprowadzi do braku możliwości pozyskania finansowania 

dłużnego dla nowych projektów oraz zniechęci inwestorów do udziału w aukcjach i 

podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie ryzyko niewypłacalności spółek 

celowych spowoduje w sektorze bankowym konieczność tworzenia odpisów na aktywa oraz 

zwiększenia wymogów kapitałowych. W tej sytuacji nastąpi wstrzymanie akcji kredytowej w 

sektorze OZE. Stopniowe otwieranie się kolejnych instytucji finansowych na finansowanie 

nowych projektów zostanie zatrzymane co spowoduje brak możliwości pozyskania 

finansowania dla projektów w systemie aukcyjnym. 

 

Ponadto, pojawienie się na skutek wprowadzenia omawianego rozwiązania, długotrwałych 

problemów finasowych w podmiotach, które otrzymują dzisiaj wsparcie, w postaci świadectw 

pochodzenia zobliguje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do wszczęcia wobec tych 

podmiotów postępowań skutkujących możliwością odebrania koncesji na produkcję energii 

elektrycznej, a tym samym wstrzymaniem funkcjonowania ok 70% z działających dziś 5,9 

GW mocy wytwórczych zainstalowanych w farmach wiatrowych. Ubytek produkowanej 

przez nie dziś energii w ilości 1,3 TWh/rok (70% z 1,8 TWh/rok) w sposób ostateczny 

pozbawi Polskę możliwości osiągniecia w latach 2020-2021 wymaganego umowami 

międzynarodowymi poziomu 15% udziału energii z OZE w krajowym miksie energetycznym. 

 

Kolejna, niekorzystna zmiana regulacyjna w zakresie sposobu obliczania jednostkowej 

opłaty zastępczej spowoduje więc, że w przewidywalnej przyszłości w Polsce nie będzie 

można sfinansować żadnej inwestycji w OZE, niezależnie od jej technologii czy formuły 

organizacyjnej (a więc może także uniemożliwić realizację wspieranych przez Rząd 

lokalnych struktur spółdzielczych i klastrowych). Działania Rządu mogą zatem realnie 

przekreślić szanse na spełnienie celów OZE w najbliższej przyszłości.  
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PSEW podkreśla, że uchwalone w ustawie zmiany dotyczą istotnego elementu systemu 

wsparcia wytwórców energii elektrycznej z OZE, tj. systemu świadectw pochodzenia. W 

decyzji z dnia 2 sierpnia 2016 r., SA.37345 (2015/NN) Komisja Europejska uznała ten system 

za zgodny z rynkiem wewnętrznym, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

Dodatkowo, zdaniem PSEW, wprowadzenie zmiany w art. 56 ustawy o OZE to kolejna 

regulacja istotnie pogarszająca zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez 

zagranicznych inwestorów OZE. Zapewne stanie się to podstawą do wystąpienia przez tych 

inwestorów z roszczeniami przeciwko Skarbowi Państwa w celu zasądzenia odszkodowania 

za poniesione szkody. Ma to uzasadnienie w oparciu o postanowienia umów w sprawie 

wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, a także Traktatu Karty Energetycznej. Projekt 

narusza bowiem zawarte w tych dokumentach zobowiązania do ochrony inwestycji 

zagranicznych i zakaz dyskryminacyjnego naruszania prawa inwestorów drugiej strony, czy 

też obowiązek zapewnienia stabilnych, sprawiedliwych, sprzyjających i przejrzystych 

warunków inwestowania. 

W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć również o uregulowaniach Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która w grudniu poprzedniego roku 

weszła w życie (dalej „RED II”). Prawodawca unijny dostrzegł w niej przede wszystkim 

potrzebę zapewnienia stabilizacji w obszarze wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Art. 6 

RED II w sposób jasny i jednoznaczny wskazuje, że państwa członkowskie mają zapewnić, 

aby poziom wsparcia i warunki udzielenia wsparcia na rzecz projektów dotyczących energii 

odnawialnej nie zostały zmienione w sposób, który negatywnie wpłynąłby na prawa 

przyznane na jego podstawie i naruszył finansową rentowność projektów, które korzystają już 

ze wsparcia. Uzasadnienie dla tego uregulowania zostało przedstawione w motywie 29 RED 

II, który wydaje się bardzo trafnie diagnozować problemy od lat dotykające inwestorów 

obecnych na rynku OZE w Polsce. W motywie tym czytamy, że polityka wspierania energii 

odnawialnej powinna być przewidywalna i stabilna oraz powinna unikać częstych lub 

mających moc wsteczną zmian. W następnej części wskazane jest, że nieprzewidywalność i 

niestabilność polityki mają bezpośredni wpływ na koszty finansowania kapitału, koszty 

opracowywania projektów, a zatem na ogólne koszty wprowadzania energii odnawialnej w 
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Unii. Prawodawca unijny dostrzegając zagrożenie jakie wiąże się z niestabilnym prawem w 

obszarze wsparcia OZE wyznacza zatem kierunek dla ustawodawstw Państw Członkowskich 

UE, który również powinien zostać wzięty pod uwagę przez polskiego ustawodawcę.  

Warto przy tym dodać, że przytoczona regulacja unijna jest jasnym i jednoznacznym 

potwierdzeniem jednej z podstawowych zasad konstytucyjnych obowiązujących w polskim 

porządku prawnym - – zasady państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji, której 

przejawem jest zasada stabilności prawa. Propozycja kolejnej zmiany w art. 56 ustawy o 

OZE, mającym fundamentalne znaczenie z punktu widzenia rentowności projektów i 

możliwości inwestorów w zakresie planowania ich działalności, stoi również w sprzeczności 

z motywem 22 RED II, który wymaga by Państwa Członkowskie zagwarantowały właściwe 

funkcjonowanie krajowych systemów wsparcia w celu zachowania zaufania inwestorów. 

Projekt w zakresie, w jakim modyfikuje zasady kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej, w 

ocenie PSEW narusza zalecenia nowej dyrektywy godząc w prawa przyznane projektom w 

ustawie o OZE i zaakceptowane przez Komisję Europejską jako zgodne z zasadami 

przyznawania pomocy publicznej określonymi w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej po raz kolejny zagrażając utratą rentowności tym projektom, które z takiego 

wsparcia już korzystają. Co więcej, wyraźnie ignoruje powołane powyżej uregulowania RED 

II wspominając jedynie w uzasadnieniu, że zmierza do umożliwienia realizacji poprzedniej 

dyrektywy.  

Skutkiem wejścia w życie znowelizowanego art. 56 ust. 1 ustawy o OZE jest także naruszenie 

innej konstytucyjnej zasady wywodzonej z art. 2 Konstytucji – zasady ochrony praw 

nabytych. Oznacza ona zakaz stanowienia przepisów arbitralnie odbierających lub 

ograniczających prawa podmiotowe przysługujące jednostce lub innym podmiotom 

prywatnym występującym w obrocie prawnym. Zasadą ochrony praw nabytych objęte są 

zarówno prawa nabyte w drodze skonkretyzowanych decyzji przyznających świadczenia, jak i 

prawa nabyte in abstracto zgodnie z ustawą. Uzasadnieniem naruszenia zasady ochrony praw 

nabytych może być jedynie potrzeba zapewnienia realizacji innej wartości istotnej dla 

systemu prawnego, z czym nie mamy do czynienia w tej sprawie. Podmioty, które 

zainwestowały środki finansowe (zarówno własne, jak i pochodzące ze środków unijnych 

oraz kredytów bankowych) w przedsięwzięcia z zakresu zielonej energii, podejmowały 

decyzje w oparciu o obecnie obowiązujący stan prawny i zaprojektowany rozwój tego sektora 
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energii (zarówno w regulacjach unijnych, jak i w prawie polskim), kalkulując spodziewane 

koszty i zwrot z inwestycji. Projektowana zmiana regulacji zaskakuje rynek i powoduje 

ekonomiczną nieopłacalność rozpoczętych inwestycji oraz rzeczywiste straty finansowe.   

Zmiana ta powoduje naruszenie praw do ochrony inwestycji, podjętych w określonym stanie 

prawnym, a przez to godzi w ochronę praw nabytych na podstawie tych przepisów. 

Projekt w obecnym brzmieniu naraża w związku z tym Skarb Państwa na odpowiedzialność 

za naruszenie praw nabytych. Zgodnie z art. 4171 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda 

została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po 

stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, 

ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. W ocenie PSEW, Projekt narusza art. 2 

Konstytucji RP – zasadę demokratycznego państwa prawa i ochrony praw nabytych. 

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość dochodzenia przez inwestorów od Skarbu 

państwa odszkodowania za straty poniesione wskutek wprowadzenia tego rodzaju regulacji, 

zarówno w wysokości równowartości poniesionych strat, jak i utraconych korzyści (zysków).  

Warto również zwrócić uwagę na niespójność i nietrafność argumentów podnoszonych w 

uzasadnieniach do Projektu oraz do nowelizacji wprowadzającej poprzednią zmianę w art. 56 

ustawy o OZE. Przykładowo nie sposób zgodzić się z argumentem wskazanym w 

uzasadnieniu do Projektu, że przewidywanym efektem nowelizacji będzie wyeliminowanie 

niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących w systemie świadectw pochodzenia 

oraz że Projekt przyczyni się do utwierdzenia przedsiębiorców w zakresie zaproponowanych 

stabilnych i jasnych mechanizmów wsparcia energii z OZE. 

Wprost przeciwnie – efektem nowelizacji będzie załamanie i destabilizacja rynku świadectw 

pochodzenia, zanik obrotu tym instrumentem i drastyczny spadek cen. Przy założeniu wzrostu 

cen energii na rynku konkurencyjnym w 2019 r. do poziomu 240 zł/MWh opłata zastępcza w 

2020 r. spadnie już do poziomu 70 zł/MWh. Taki mechanizm stanowi całkowite odejście od 

doczasowych zasad systemu zielonych certyfikatów. Nawet nowelizacja Ustawy o OZE z 

września 2017 r. obniżająca opłatę zastępczą stanowiła mniejsze zagrożenie, gdyż wyznaczała 

rosnącą perspektywę poziomu opłaty a tym samym cen certyfikatów, co zachęcało do handlu 

i ożywiało rynek.  
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Obecny projekt ustawy zdestabilizuje rynek zielonych certyfikatów i w sytuacji wciąż 

istniejącej nadpodaży zbliżonej do rocznego popytu doprowadzi do drastycznych spadków ich 

cen. Uczestnicy rynku kierując się perspektywą spadającej w kolejnych latach opłaty 

zastępczej nie będą skłonni do kupowania i utrzymywania zielonych certyfikatów. 

Dodatkowo ceny energii z roku poprzedniego są rzadko skorelowane z cenami bieżącymi. To 

spowoduje, że faktyczny poziom przychodu będzie znacząco zmienny i różny od założonego 

w projekcie ustawy. Utrudni to planowanie pracy jednostek wytwórczych (w szczególności 

biomasowych).  

Powyższe okoliczności będą miały także daleko idące konsekwencje dla produkcji energii ze 

spalania biomasy, co doprowadzi do dalszego spadku cen biomasy i uderzy w polskich 

wytwórców zmuszając ich do zaprzestania produkcji. W konsekwencji spadnie produkcji 

energii odnawialnej z biomasy i pogłębi się luka w realizacji celu OZE na 2020 r. 

Przypomnieć również należy, że uzasadnieniem dla wprowadzenia poprzedniej zmiany w art. 

56 ustawy o OZE, która została wprowadzona w życie zaledwie 1,5 roku temu, było 

uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów oraz w perspektywie długoterminowej 

zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku. Jednocześnie jako zaletę przyjętego 

rozwiązania polegającego na urynkowieniu jednostkowej opłaty zastępczej, która według 

pomysłodawców miała odzwierciedlać również rynkowy poziom cen świadectw pochodzenia, 

podawano jej funkcję wyznaczenia swoistej ceny maksymalnej świadectw pochodzenia, którą 

mogli uzyskać wytwórcy energii elektrycznej z OZE. W konsekwencji mechanizm miał 

zapobiegać nadwsparciu podmiotów uprawnionych. Takie samo uzasadnienie projektodawca 

powołuje w odniesieniu do Projektu podnosząc, że wzrost cen energii i wzrost cen praw 

majątkowych mogą spowodować wzrost przychodów wytwórców OZE ponad uzasadniony 

ekonomicznie poziom powodując nadwsparcie. To z kolei, jak czytamy w uzasadnieniu do 

Projektu, może spowodować wysokie koszty systemu, które zostaną przeniesione na 

odbiorców. Tymczasem dokładnie temu samemu zjawisku, zgodnie z ówczesnym 

uzasadnieniem, miała zapobiegać poprzednio wprowadzona zmiana mechanizmu 

przewidzianego w art. 56. Miał on okazać się korzystny dla odbiorców końcowych chroniąc 

ich przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej. 
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Kolejna zmiana w art. 56 ustawy o OZE oznaczać będzie ponowną niedopuszczalną i w 

świetle powyższych argumentów nieuzasadnioną ingerencję w prawa przyznane inwestorom 

podważając ich zaufanie do państwa i podminowując rentowność ich projektów. 

Podsumowując, przyjęcie Projektu w obecnym brzmieniu będzie oznaczać silne 

wyhamowanie inwestycji w tanie źródła energii, co oznacza skazanie Polski w 

perspektywie najbliższych lat na wysokie koszty energii oraz kary za niewypełnienie 

zobowiązań unijnych. Dlatego postulujemy usunięcie z Projektu propozycji zmiany art. 

56 ustawy o OZE i pozostawienie dotychczasowego brzmienia tego przepisu.  

Propozycja Ministerstwa jest tym bardziej zdumiewająca, że, jak pokazały wyniki 

ostatniej aukcji, to energia z OZE, zwłaszcza z wiatru, jest najtańsza, a polska 

energetyka wymaga wielkich nakładów na zmianę miksu energetycznego w kierunku 

tanich źródeł energii. 

 

Mając na uwadze powyższe oraz wskazując na skomplikowany charakter działania systemu 

świadectw pochodzenia, jako PSEW wnioskujemy o usunięcie proponowanej zmiany 

kalkulacji poziomu opłaty zastępczej, oraz rozpoczęcie szerokich analiz oraz konsultacji 

mających na celu wypracowanie mechanizmów stabilizacji finansowej istniejących instalacji, 

pozostających obecnie w systemie świadectw pochodzenia. 

PSEW od wielu lat podnosi konieczność podjęcia skutecznej interwencji na rynku świadectw 

pochodzenia, mającej na celu przywrócenie równowagi na tym rynku, niepowodującej 

dalszego pogarszania sytuacji inwestorów OZE, co będzie miało miejsce w przypadku 

przyjęcia propozycji zgłoszonych przez Projektodawców. 

 

 

2. Konieczność zwiększenia ilości i wartości energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze 

aukcji dla lądowych elektrowni wiatrowych powyżej 1 MW. 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 4) Projektu maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r. przez wytwórców, 

którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 
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ustawy zmienianej w art. 1, oraz wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu 

zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 wyniesie dla 

lądowych elektrowni wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych 91 470 000 MWh, a jej 

wartość wyniesie 26 164 500 000 zł. W uzasadnieniu Projektu (tabele s. 4) wskazano, że 

przyrost mocy po aukcji 2019 r. dla lądowych elektrowni wiatrowych powyżej 1 MW 

wyniesie 2 500 MW. Biorąc pod uwagę roczny współczynnik produktywności typowych 

turbin instalowanych w farmach, które wygrają najbliższą aukcję, wynoszący na podstawie 

obliczeń PSEW ok. 3000 h, przy obowiązującym na podstawie ustawy o OZE okresie 

wsparcia równym 15 lat, maksymalna ilość energii elektrycznej z OZE, która może zostać 

sprzedana w drodze aukcji, tak aby osiągnąć wskazany przez Projektodawców przyrost mocy 

tylko z lądowych farm wiatrowych powyżej 1 MW powinna wynosić ok. 112 500 000 MWh 

(3000 h x 15 lat x 2500 MW = 112 500 000 MWh). Podana w Projekcie maksymalna ilość 

energii elektrycznej, która ma być sprzedana na aukcji odpowiada (zakładając przyrost mocy 

zainstalowanej o 2500 MW i zgłoszenie całej produkcji na aukcji, co biorąc pod uwagę 

zaproponowaną w projekcie korektę sposobu rozliczania salda jest prawdopodobne) 

produktywności turbin wynoszącej ok. 2450 h, co jest wartością znacznie mniejszą od 

produktywności charakteryzującej obecnie działające turbiny, a tym bardziej znacznie 

mniejszą od modeli, które będą dopiero instalowane poczet przyszłej aukcji. 

 

Wnosimy zatem o odpowiednią korektę zarówno ilości jak i wartości energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r. 

zawartych w art. 5 ust. 4 pkt 4) Projektu, tak aby faktycznie odpowiadały one deklarowanemu 

przez Projektodawców przyrostowi mocy z lądowych farm wiatrowych w wysokości 2 500 

MW. Uważamy, że rozwiązania legislacyjne powinny promować instalowanie jak 

najnowocześniejszych i jak najbardziej wydajnych urządzeń o mniejszym oddziaływaniu na 

środowisko.  

 

 

3. Zapewnienie odpowiedniego okresu obowiązywania wydanych 

pozwoleń na budowę oraz umów o przyłączenie do sieci dla instalacji 

OZE. 
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Pozytywnie należy ocenić propozycję zmiany art. 192 ustawy o OZE, poprzez m.in. dodanie 

nowego ust. 3, który stanowi, że koniec terminu na dostarczenie po raz pierwszy do sieci 

energii elektrycznej określony w umowie o przyłączenie do sieci na podstawie wniosku o 

dostosowanie harmonogramu przyłączenia, nie może przypadać wcześniej niż na dzień 1 

stycznia 2020 r. i nie później niż na dzień 31 stycznia 2020 r. W rezultacie wytwórcy 

planujący udział w aukcji w 2019 roku będą mogli zachować ważne umowy przyłączeniowe 

do końca stycznia 2020 r. Uważamy jednak powyższe zmiany za dalece niewystarczające dla 

odblokowania całkowitego potencjału energetyki wiatrowej w Polsce. 

Po pierwsze, pragniemy zauważyć, iż Projektodawcy nie wzięli po uwagę treści art. 13 ust. 2 

ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („ustawa odległościowa”), zgodnie 

z którym pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w 

życie ustawy oraz wydane na podstawie postępowania, o którym mowa w ust. 3, zachowują 

moc, o ile decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zostanie wydana do 16 lipca 2021 r. (5 lat od 

dnia wejścia w życie ustawy). Tym samym pominięto konieczność zapewnienia, że umowy 

przyłączeniowe obejmujące inwestycje dla których pozwolenie na użytkowanie zostanie 

wydane po 31 stycznia 2020 r. a przed 16 lipca 2021 r. zachowają ważność w tym samym 

okresie. Postulujemy zatem wydłużenie dopuszczalnego końca terminu na dostarczenie po raz 

pierwszy do sieci energii elektrycznej określonego w umowie o przyłączenie co najmniej do 

dnia 30 maja 2021 r. W przeciwnym razie nadal faktycznie nie będzie możliwe zrealizowanie 

inwestycji z pozwoleniami na budowę, pomimo zmian dokonanych Projektem. 

  

Proponujemy zatem wprowadzenia przepisów przedłużających obowiązywanie umów 

przyłączeniowych dla instalacji OZE przynajmniej do końca maja 2021 r. poprzez 

modyfikację art. 1 pkt 30) Projektu poprzez nadanie mu następującej treści: 

30) w art. 192 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

3. Koniec terminu na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej określony w 

umowie o przyłączenie do sieci, nie może przypadać wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2021 r. 

i nie później niż na dzień 31 maja 2021 r. 
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4. Umowa o przyłączenie do sieci wymaga dostosowania do postanowień ust. 3 w terminie 30 

dni od dnia złożenia przez wytwórcę wniosku do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego 

o dostosowanie harmonogramu przyłączenia. 

5. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dokonania dostosowania 

umowy o przyłączenie do sieci do postanowień ust. 3, stosuje się przepisy art. 8 ustawy – 

Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem, że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 

dni licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu. 

Po drugie, w szerszej perspektywie należy wskazać, że terminy dotyczące obowiązywania 

pozwoleń na budowę oraz umów o przyłączenie do sieci zawarte w ustawie o OZE są 

niespójne z terminami dotyczącymi obowiązku wytworzenia energii po wygraniu aukcji. 

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 79 ust. 3 pkt 8) lit. a ustawy o OZE, uczestnik aukcji 

zobowiązuje się do sprzedaży po raz pierwszy, w terminie 30 miesięcy od dnia zamknięcia 

sesji aukcji, energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie 

lub zostanie zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji1. Tymczasem, jak widać już na 

pierwszy rzut oka, terminy wygaśnięcia pozwoleń na budowę oraz rozwiązania umów 

przyłączeniowych de facto skracają w sposób nieuprawniony ten okres. Co więcej, należy 

pamiętać, iż zarówno lipiec 2021 r., a tym bardziej styczeń 2020 r. stanowią terminy 

niezwykle trudne do dotrzymania przez inwestorów z uwagi na skomplikowane 

uwarunkowania procesu inwestycyjnego lądowej energetyki wiatrowej, a w konsekwencji 

sprowadzają poważne ryzyko obniżenia produkcji zielonej energii.  

Naszym zdaniem, projekty, które posiadają pozwolenie na budowę, lub co do których 

wszczęto postępowanie o jego wydanie przed wejściem w życie ustawy odległościowej i 

deklarują udział aukcji, a także te, które nie zamierzają korzystać z systemu wsparcia, 

powinny mieć przesunięty termin na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z 16 lipca 2021 

na 16 lipca 2023 r., co pozwoli na niezakłóconą realizację inwestycji wiatrowych. Jeśli tak się 

nie stanie, to nawet wygrana w aukcji i niezwłoczne przystąpienie do budowy nie 

zagwarantuje ukończenia inwestycji. W trakcie jej realizacji może wygasnąć pozwolenie na 

budowę, co uniemożliwi dostarczenie energii do sieci. W takiej sytuacji terminy dotyczące 

                                                
1	Dotyczy	lądowych	farm	wiatrowych.	
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umów o przyłączenie również powinny zostać odpowiednio przedłużone – terminy te 

powinny iść w parze. 

 

Kwestia terminu ważności pozwolenia na budowę jak i samego okresu 30 miesięcy jakie 

ustawodawca przewidział na realizację projektów wiatrowych nabierają szczególnego 

znaczenia z perspektywy określonych zjawisk związanych z cyklem inwestycyjnym w 

energetyce wiatrowej, które w naszej ocenie nie zostały uwzględnione przez ustawodawcę w 

zaproponowanej nowelizacji ustawy o OZE. Typowy okres realizacji inwestycji w średniej 

wielkości (30-50MW) farmę wiatrową wynosi ok. 24-26 miesięcy, od momentu wydania 

polecenia wykonawcy rozpoczęcia prac budowlanych (czyli najwcześniej od daty 

rozstrzygnięcia aukcji, której data jest wciąż niewiadoma), do chwili uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. Jednakże w przypadku realizacji takiej inwestycji w warunkach systemu 

aukcyjnego, do powyższego okresu należy doliczyć dodatkowy czas wynikający z 

następujących okoliczności: 

 

• warunki systemu aukcyjnego powodują, iż w przypadku rozstrzygnięcia aukcji i 

przyznania wsparcia projektom o sumarycznej mocy ok 2,5 GW w tym samym dniu, 

wszystkie podmioty, które uzyskają wsparcie w wyniku tej aukcji, w tym samym 

terminie, aktywują przygotowane umowy warunkowe na dostawę turbin wiatrowych i 

wykonanie prac budowlano montażowych z takim samym terminem realizacji i 

zakończenia.  Problemy, jakie wywołuje w firmach budowlanych takie nagłe 

spiętrzenie zamówień są w Polsce dość dobrze rozpoznane i niemożliwe do uniknięcia 

z przyczyn niezależnych zarówno od inwestorów, jak i wykonawców (np. problemy 

przepustowości znajdującej się w remoncie infrastruktury kolejowej dla potrzeb 

szybkiego i terminowego przewozu sypkich materiałów budowlanych). Dodatkowo, 

takie spiętrzenie zamówień wywoła również wydłużenie terminów realizacji dostaw i 

usług montażowych po stronie dostawców turbin wiatrowych. Jest to spowodowane 

tym iż w ciągu ostatnich 2 lat nastąpiła istotna konsolidacja na rynku producentów 

turbin wiatrowych i z 5-6 firm, które oferowały swoje urządzenia na polskim rynku w 

latach 2014-2016, dziś tę samą liczbę turbin będzie musiało dostarczyć tylko 3 

producentów, gdyż w ostatnich dwóch latach europejski rynek dostawców turbin 

wiatrowych przeszedł silna konsolidację, dopasowując swój potencjał produkcyjny do 
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zmniejszonego zapotrzebowania na te urządzenia jakie miało miejsce w latach 2017-

2018. Zapewnienie więc realizacji „jednorazowego” zamówienia na 2,500 MW 

nowych turbin wiatrowych musi wydłużyć termin ich dostawy o ok 4 do 6 miesięcy 

ponad standardowy okres dostawy zakładany w harmonogramach 24-miesięcznych; 

  

• jednocześnie, w tym samym terminie, czyli po upływie ok 24-28 miesięcy od daty 

rozstrzygnięcia aukcji, kilkaset instalacji, które uzyska wsparcie i przystąpi do 

budowy, zakończy swój proces inwestycyjny i wystąpi do stosunkowo niewielkiej 

liczby starostw powiatowych o wydanie pozwolenia na użytkowanie, którego data 

wydania musi nastąpić przed 16 lipca 2021 r., zgodnie z niezmienionym brzmieniem 

art. 13 ust. 2 ustawy odległościowej. Przy tak bezprecedensowym spiętrzeniu procedur 

wydawania pozwoleń na uzytkownie trudno oczekiwać od organu wydającego 

pozwolenia, dotrzymania obowiązującego obecnie terminu 30 dni, który już teraz 

często jest przekraczany, ze względu na dużą ilość i złożoność dokumentacji jaką 

organ ten musi przeanalizować, w związku z rozpatrywanym wnioskiem; 

• trzecią, niezwykle ważną okolicznością podnoszoną już wcześniej, lecz bezskutecznie 

przez nasze Stowarzyszenie jest fakt, iż opóźnienie procesu inwestycyjnego o 3-4 

miesiące może powstać ze względu na spiętrzenie prac po stronie operatorów sieci 

dystrybucyjnych, którzy również w tym samym terminie bedą musieli dokonać 

przyłączenia ponad kilkuset nowych instalacji, co do tej pory nigdy nie miało miejsca 

w ich działalności. Konsekwencje opóźnień po ich stronie, jak i po stronie starostw 

powiatowych, skutkujące dla inwestorów utratą ważności pozwolenia na budowę będą 

niezwykle poważne, gdyż całkowicie nieodwracalne w obowiązującym systemie 

prawnym i opiewające na kwoty idące w setki milionów złotych. 

 

Konsekwencją utrzymania powyższego stanu rzeczy, który wynika bezpośrednio z 

przytoczonych przepisów będzie z jednej strony zmniejszenie po stronie inwestorów 

zainteresowania udziałem w aukcji, ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, a z drugiej 

strony pojawienia się ryzyka wysokich roszczeń odszkodowawczych wobec samorządów lub 

Spółek Skarbu Państwa, jeżeli obecnie obowiązujące terminy zostaną przekroczone przez 

realizowane inwestycje z przyczyn nieleżących po stronie inwestorów. 
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Tym bardziej wnioskujemy o uwzględnienie naszych wcześniejszych postulatów związanych 

z wydłużeniem do 16 lipca 2023 roku okresu przewidzianego na realizację inwestycji 

wiatrowych posiadających pozwolenia na budowę i wprowadzenia postanowień o wydłużeniu 

terminu w jakim uczestnik aukcji zobowiązuje się do sprzedaży po raz pierwszy energii 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie 

zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji z obecnych 30 miesięcy do 36 miesięcy, 

aby zapewnić gwarancję wyprodukowania energii w odpowiednim czasie, tak jak 

Projektodawcy wydłużyli analogiczne terminy dla innych technologii w art. 1 pkt 15) 

Projektu.  

 

W ocenie PSEW należy wyraźnie przewidzieć w Projekcie propozycje opisane powyżej 

poprzez: 

 

a) dodanie w Projekcie nowego art. 4 z jednoczesną odpowiednią zmianą numeracji 

kolejnych artykułów w brzmieniu: 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 961 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

2) art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w 

życie ustawy oraz wydane na podstawie postępowania, o którym mowa w ust. 3, zachowują 

moc, o ile w ciągu 7 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

 

Analogicznie powinny zostać wydłużone terminy dotyczące umów przyłączeniowych (do 

2023 roku). 

 

b) zmianę brzmienia art. 79 ust. 3 pkt 8) lit. a ustawy o OZE: 

8) zobowiązanie się uczestnika aukcji do:  

 a)  sprzedaży po raz pierwszy, w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, 

energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie 

zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji, o której mowa w art. 73 ust. 2, a w 
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przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii 

wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:  

 -  wyłącznie energię promieniowania słonecznego - w terminie 18 miesięcy od dnia 

zamknięcia sesji aukcji,  

 -  wyłącznie energię wiatru na lądzie - w terminie 30 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji 

aukcji,  

 -  wyłącznie energię wiatru na morzu - w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji 

aukcji, 

 

4. Generalne złagodzenie zasady 10H poprzez przywrócenie władztwa 

planistycznego gminom. 
Projekt w żaden sposób nie odnosi się do jednej z głównych barier dla rozwoju energetyki 

wiatrowej w Polsce, jaką są ograniczenia lokalizacyjne wynikające z ustawy odległościowej. 

Co do zasady stoimy na stanowisku, że utrzymanie zasady 10H w stosunku do lokalizowania 

elektrowni wiatrowych w stosunku do zabudowań mieszkalnych, a także form ochrony 

przyrody i leśnych kompleksów promocyjnych, jest nieuzasadnione żadnymi racjonalnymi 

względami interesu publicznego, nie spełnia też warunków konieczności i proporcjonalności.  

Naszym zdaniem przepisy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności  dotyczące oceny 

oddziaływania inwestycji na środowisko, a także z zakresu prawa budowlanego ustanawiają 

wystarczające ramy prawne regulujące lokalizację i eksploatację lądowych farm wiatrowych, 

w tym w zakresie ich oddziaływania na środowisko i zachowania odpowiednich odległości od 

form ochrony przyrody.  

Uważamy w tym kontekście, że powinien co najmniej zostać wprowadzony mechanizm 

przywracający władztwo planistyczne samorządom gminnym, pozwalający gminom na 

przyjmowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego niższego kryterium 

odległościowego, ale wyłącznie pod warunkiem, że za przyjęciem takiego planu głos odda co 

najmniej 3/5 radnych. Tak wysoki próg zagwarantuje szeroką akceptację społeczności 

lokalnej dla inwestycji, eliminując jakiekolwiek obawy w tym względzie. 



  

18 
 

W ocenie PSEW należy wyraźnie przewidzieć w Projekcie propozycję opisaną powyżej 

poprzez dodanie w Projekcie nowego art. 4 z jednoczesną odpowiednią zmianą 

numeracji kolejnych artykułów w brzmieniu:  

 

Art. 4. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 961 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

1a. Odległość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zmniejszona w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego przewidującym lokalizację elektrowni wiatrowych, o ile 

uchwała rady gminy o przyjęciu takiego planu zapadnie większością 3/5 głosów w obecności 

co najmniej połowy ustawowego składu rady gminy. 

 

5. Doprecyzowanie przepisów ustawy o OZE odnoszących się do wieku 

urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE 
 

Dotychczasowa treść art. 74 ust. 1 ustawy o OZE może budzić wątpliwości interpretacyjne, 

co do tego czy za urządzenie wchodzące w skład instalacji wykorzystującej energię wiatru na 

lądzie służące do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej należy uznać kompletne 

turbiny wiatrowe czy też ich komponenty, w szczególności te z nich, w których następują 

procesy wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej.  

 

Proponowana zmiana w art. 74 ust. 1 ustawy o OZE ma na celu wyeliminowanie 

wspomnianych wątpliwości, przy zachowaniu realizacji celu regulacji, to jest zapewnieniu, że 

zarówno urządzenia jak i wchodzące w ich skład komponenty będą nieużywane, nowo 

zainstalowane i nie były amortyzowane w myśl przepisów o rachunkowości przed pierwszym 

wytworzeniem energii.  

 

Jak wspomniano, obecna treść art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy o OZE („urządzenia wchodzące w 

skład tych instalacji, służące do wytwarzania i przetwarzania tej energii elektrycznej, 

zamontowane w czasie budowy albo modernizacji, zostały wyprodukowane w okresie”) nie 

pozwala na jednoznaczną interpretację, przynajmniej na gruncie wykładni językowej, czy 
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wymóg czasu produkcji należy stosować do kompletnych urządzeń czy też do ich 

komponentów.  

Stosowanie wspomnianego wymogu do komponentów, a nie do kompletnych urządzeń, 

wydaje się niedopuszczalne na gruncie wykładni systemowej gdyż prowadzi do innego 

traktowania pojęć „urządzenia” i „instalacji” niż w prawie energetycznym, jak i na gruncie 

wykładni funkcjonalnej, gdzie sensem przepisu jest stosowanie w nowych instalacjach, z 

których produkowana energia korzysta ze wsparcia publicznego, nowoczesnej technologii 

oraz fabrycznie nowych (czyli nieużywanych) urządzeń, co do których można się spodziewać 

wysokiej efektywności. Należy przywołać w tym kontekście art. 3 pkt 9 w związku z pkt. 7 

oraz pkt. 10 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, gdzie „urządzenie” to 

„urządzenie techniczne stosowane w procesach energetycznych”, czyli w procesach 

„wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania 

paliw lub energii”, a „instalacja” to „urządzenia z układami połączeń między nimi”. Definicja 

urządzenia oraz relacja pojęć „urządzenie” i „instalacja” na gruncie prawa energetycznego 

wskazuje naszym zdaniem, że elementem definicyjnym urządzenia jest jego zdolność do 

samodzielnego (to jest poza instalacją) wykonywania funkcji w procesach energetycznych. 

Tym samym urządzeniem wykorzystywanym w wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacji 

wykorzystującej energię wiatru na lądzie będzie turbina wiatrowa, a nie jej komponenty (w 

szczególności takie jak generator) – mające szczególnie istotną funkcję w procesie 

wytwarzania energii, gdyż nie mogą one wykonywać procesu samodzielnie, ani ich 

połączenie nie stanowiłoby instalacji. Należy również zauważyć, że treść art. 2 pkt 11a) 

ustawy o OZE, gdzie „hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii” rozumiana jest 

jako „wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, 

przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej”, a „urządzenia wytwórcze 

wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w kilka układów 

wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia”, prowadzi do 

wniosku, że za urządzenie wytwórcze może być uznana tylko kompletna turbina wiatrowa, bo 

tylko ona (a nie jej komponenty) jest wyposażona w układ wyprowadzania mocy. 

 

Nie pojawiła się praktyka organów administracji stosujących wspomniany przepis, ani 

interpretacja Urzędu Regulacji Energetyki. Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych jest w 

interesie branży energetyki odnawialnej, gdzie przedmiotowe zagadnienie ma istotne 
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znaczenie dla producentów technologii i operatorów instalacji odnawialnych źródeł energii, 

jak i dla organów administracji publicznej, które stosują przepisy ustawy o OZE. Należy w 

tym kontekście podnieść, że wymóg stosowania przez dostawców technologii komponentów, 

które są nie tylko fabrycznie nowe i nie były poddawane amortyzacji jako środek trwały, ale 

też spełniających wymóg wyprodukowania w okresie 24 miesięcy poprzedzających rozruch 

turbiny bądź farmy wiatrowej, jest zbyt daleko idący. Z jednej strony będzie on niemożliwy 

do zrealizowania z uwagi na złożony, wieloetapowy i angażujący dostawców proces 

produkcji i instalacji turbin, albo spowoduje kosztowne i czasochłonne zmiany w systemie 

produkcji w branży wiatrowej, a z drugiej strony nie jest konieczny, wystarczający ani 

proporcjonalny dla osiągniecia celu ustawodawcy (to jest stosowania nieużywanych 

komponentów), a tym samym pozostawałby niezgodny z zasadą proporcjonalności na gruncie 

prawa wspólnotowego i polskiego prawa konstytucyjnego.  

Wobec powyższego zwracamy się uprzejmie o uwzględnienie naszych sugestii w procesie 

przygotowania zmian do ustawy o OZE.  

 

Mając na uwadze powyższe uwagi proponujemy dodanie w art. 1 Projektu, po 

dotychczasowym pkt. 11) punktów 11a) oraz 11b) w brzmieniu:  

 

11a) w art. 74 ust. 1 w ostatnim akapicie po wyrazach „a same urządzenia” dodaje się 

wyrazy „ani wchodzące w ich skład komponenty". 

11b) w art. 74 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Urządzeniami wchodzącymi w skład 

instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w ust. 1, są kompletne urządzenia 

służące do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wyposażone w układ 

wyprowadzania mocy bądź zdolne do wyprowadzania mocy”. 

 

6. Uregulowanie kwestii możliwości udziału w aukcji podmiotów 

objętych normą art. 72a ustawy o OZE 
 

Wprowadzenie art. 72a ustawy o OZE dało wytwórcom możliwość nabywania uprawnienia 

do przystępowania do aukcji w przypadku rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w 

instalacji OZE po raz pierwszy po 14 lipca 2018 r., lecz przed udziałem danego wytwórcy w 

aukcji dla instalacji OZE. Z uwagi na termin 30 czerwca 2021 r. jako termin graniczny dla 
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rozstrzygnięcia aukcji i brak odrębnej regulacji w art. 72a ustawy o OZE, uprawnienie to 

przysługuje w okresie od złożenia Prezesowi URE oświadczenia, o którym mowa w art. 72a 

ust. 2 ustawy o OZE do 30 czerwca 2021 r. W przypadku uchylenia art. 72a ustawy o OZE 

zgodnie z art. 1 pkt 10) Projektu powstanie wątpliwość, czy wytwórcy, którzy nabyli 

powyższe uprawnienie, mogą przystępować do aukcji dla instalacji OZE. Brak przepisu 

przejściowego stanowiłby zatem ingerencję w prawa nabyte, w sposób zmieniający warunki 

prowadzenia działalności przez tę grupę wytwórców. Z tych względów wprowadzenie 

przepisu przejściowego jest niezbędne dla zachowania spójności regulacji. 

Poniżej proponujemy dostosowanie okresu wsparcia do terminu, w którym może nastąpić 

rozstrzygnięcie aukcji, tj. nie później niż do 30 czerwca 2021 roku. Zważywszy, że wytwórcy 

będą przystępować do sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego po dniu 

wygrania aukcji już w toku prowadzonej działalności w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej wydaje się, że nie jest potrzebny dodatkowy termin, jaki byłby potrzebny 

wytwórcom rozpoczynającym dopiero budowę danej instalacji OZE. 

 

Mając na uwadze powyższe uwagi proponujemy dodanie po dotychczasowym art. 8 Projektu 

nowego artykułu 9 z jednoczesną zmianą numeracji kolejnego artykułu w brzmieniu:  

 

Art. 9 1. Do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach 

odnawialnych źródeł, którzy przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 10 ustawy złożyli 

Prezesowi URE oświadczenie, o którym mowa w art. 72a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

stosuje się przepisy art. 72a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Termin, o którym mowa w art. 72a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 trwa nie dłużej niż do 

30 czerwca 2036 r. 

 

7. Doprecyzowanie w zakresie sankcji odnoszącej się do produkcji 

wymaganej ilości energii elektrycznej po wygranej aukcji 

 
Uczestnicy systemu aukcyjnego zgłaszają wątpliwości co do zakresu stosowania sankcji 

określonej w art. 168 pkt 15) ustawy o OZE. W szczególności, Zarządca Rozliczeń S.A. w 

opublikowanych odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania wskazuje na wątpliwości co 
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do zakresu stosowania art. 168 pkt 15) w zw. z art. 83 ust. 2 ustawy o OZE. Potwierdzenia 

wymaga w szczególności, że sankcja z art. 168 pkt 15) ustawy o OZE będzie miała 

zastosowanie dopiero w przypadku rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach 

systemu aukcyjnego – w terminie wynikającym z art. 79 ust. 3 pkt 8) ustawy o OZE. 

W art. 1 pkt 28) Projektu Minister Energii proponuje zniesienie sankcji przewidzianej w art. 

168 pkt 26) ustawy o OZE. Miała ona znaleźć zastosowanie w uzupełnieniu konsekwencji 

wynikających dla wytwórcy, który nie dotrzymał terminu rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, wynikających z art. 83 ust. 3c i art. 92 ust. 6a 

ustawy o OZE (w brzmieniu skorygowanym zgodnie z art. 1 pkt 17) Projektu) w przypadku 

wybranych instalacji, które nie są objęte dyspozycją art. 83 ustawy o OZE, lecz również mają 

obowiązek wytworzenia energii elektrycznej w określonym terminie, zgodnie z art. 70b ust. 4 

pkt 1) lit. d) ustawy o OZE. Przedstawiona poniżej propozycja poprawki w art. 168 pkt 15) 

ustawy o OZE ugruntuje jednolite stosowanie instrumentów dyscyplinujących wytwórców 

energii elektrycznej w instalacjach OZE zarówno w przypadku wsparcia wynikającego z 

uczestnictwa w aukcjach, jak i wsparcia określonego w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy o OZE. 

 

Mając na uwadze powyższe uwagi proponujemy modyfikację art. 1 pkt 28) Projektu poprzez 

nadanie mu następującej treści:  

 

28) w art. 168: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„po wypełnieniu zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8, dokonał sprzedaży 

energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego poniżej 85% ilości tej energii określonej w 

ofercie, w okresach rozliczeniowych wskazanych w art. 83 ust. 2, z wyłączeniem przypadków, 

w których do wytworzenia energii nie doszło w następstwie okoliczności, o których mowa w 

art. 83 ust. 3b;”, 

b) uchyla się pkt 26; 

 

8. Ujednolicenie przepisów regulujących okres wsparcia 

 
W decyzji z 13 grudnia 2017 r. (SA.43679) Komisja Europejska uznała 15-letni okres 

wsparcia w ramach systemu aukcyjnego za proporcjonalny, uwzględniając udzielania 
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uprawnień w ramach aukcji organizowanych do 30 czerwca 2021 r. i przewidując, że 

wsparcie będzie udzielane, w przybliżeniu, na przestrzeni lat 2017-2040. Komisja uznała też 

za zasadne proponowane przez ustawodawcę okresy przewidziane na realizację inwestycji w 

instalacje OZE po dniu rozstrzygnięcia aukcji (24 miesiące dla instalacji fotowoltaicznych, 72 

miesiące dla instalacji morskich farm wiatrowych, 48 miesięcy dla pozostałych technologii). 

Kwestie te zostały poruszone w szczególności w motywach 54, 55, 92-95 oraz 248-250 

powołanej decyzji Komisji. 

Art. 92 ust. 6 ustawy o OZE przewiduje dalej idące ograniczenia w możliwości korzystania ze 

wsparcia udzielanego w ramach aukcji dla instalacji OZE. Z uwagi na organizację pierwszej 

znaczącej aukcji dla wiatru w roku 2018 i spodziewanej kolejnej aukcji w roku 2019 i w 

latach 2020-2021 instalacje OZE, które uczestniczyły w aukcji w 2018 roku i będą 

uczestniczyły w latach kolejnych nie będą mogły korzystać ze wsparcia w pełnym 15-letnim 

okresie, jaki przysługiwałby im z uwzględnieniem postanowień decyzji Komisji Europejskiej 

oraz terminów na realizację inwestycji. Zróżnicowałoby to w sposób nieuzasadniony warunki 

konkurencji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w poszczególnych aukcjach. Z tego 

względu zasadne jest ujednolicenie przepisów regulujących maksymalny okres, w którym 

można uzyskiwać wsparcie przyznawane w ramach systemu aukcyjnego. W szczególności, w 

związku ze zmianą proponowaną w art. 1 pkt 15 lit. a) Projektu (wydłużenie podstawowego 

okresu realizacji inwestycji do 42 miesięcy), oraz krańcowym terminem rozstrzygnięcia 

aukcji przypadającym na 30 czerwca 2021 r., okres, w którym może być udzielone wsparcie 

powinien być wydłużony do 30 czerwca 2040 roku. Instalacje OZE będą mogły dokonać po 

raz pierwszy sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego najpóźniej w dniu 

31 grudnia 2024 r. Z kolei instalacje morskiej energetyki wiatrowej mogłyby dokonać po raz 

pierwszy takiej sprzedaży najpóźniej w dniu 30 czerwca 2027 r. Uzasadnia to odpowiednie 

wydłużenie okresu, w którym może przysługiwać wsparcie w art. 92 ust. 6 ustawy o OZE. 

 

Mając na uwadze powyższe uwagi proponujemy modyfikację Projektu poprzez dodanie po 

art. 1 pkt 16) Projektu nowych pkt 17), pkt 18) oraz pkt 19) z odpowiednią zmianą numeracji 

kolejnych jednostek redakcyjnych o następującej treści:  

 

17) W art. 92 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) 31 grudnia 2035 r. – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 1;”. 

 

18) W art. 92 ust. 6 po pkt 1) dodaje się pkt 1a) w brzmieniu: 

„1a) 30 czerwca 2040 r. – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 2”; 

 

19) W art. 92 ust. 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) 31 grudnia 2042 r. – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej 

do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu”; 

 

9. Uwagi natury ogólnej 
 

Zwracamy uwagę, że w art. 70a ust. 1 ustawy o OZE w części wspólnej nie istnieje słowo 

„zobowiązany”, po którym zgodnie z art. 1 pkt. 7) lit. a) Projektu mają zostać dodane kolejne 

słowa. Dlatego rozumiemy, że zmiana powinna dotyczyć art. 70a ust. 2 ustawy o OZE. 

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w art. 70a ust. 2 ustawy o OZE w części wspólnej nie 

istnieją słowa „albo innemu niż podmiotowi”, które zgodnie z art. 1 pkt. 7) lit. b) Projektu 

mają zostać zastąpione innymi słowami. Dlatego rozumiemy, że zmiana powinna dotyczyć 

art. 70a ust. 1 ustawy o OZE. 

 

Podobnie zwracamy również uwagę, że w art. 70b ust. 3 pkt. 7) ustawy o OZE nie istnieją 

słowa „innemu niż sprzedawca zobowiązany”, które zgodnie z art. 1 pkt. 8) lit. a) Projektu 

mają zostać wykreślone. Dlatego rozumiemy, że zmiana powinna dotyczyć art. 70b ust. 9 pkt 

2) ustawy o OZE. 

 

Kolejna uwaga odnosi się do art. 70b ust. 9 pkt. 2) ustawy o OZE, w którym nie istnieją słowa 

„albo innemu podmiotowi”, które zgodnie z art. 1 pkt. 8) lit. c) Projektu mają zostać 

zastąpione przez inne słowa. Dlatego rozumiemy, że zmiana powinna dotyczyć art. 70b ust. 3 

pkt 7) ustawy o OZE. 
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Zwracamy także uwagę, że Projekt po art. 93 ustawy o OZE dodaje art. 93a przy czym art. 

93a już został dodany do ustawy o OZE i wszedł w życie od 25 stycznia 2019 r. dlatego pkt. 

19) Projektu powinien brzmieć: 

 

19) po art. 93a dodaje się art. 93b w brzmieniu:  

 

Art. 93b 1. Oświadczenia woli dokonywane w związku z rozliczaniem ujemnego salda, o 

którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3, mogą być składane w postaci 

elektronicznej przy wykorzystaniu, udostępnionego przez operatora rozliczeń energii 

odnawialnej, formularza elektronicznego. 

2. W celu prowadzenia rozliczeń ujemnego salda, operator rozliczeń energii odnawialnej 

może ustalić regulamin, w którym określi wzór formularza elektronicznego, sposób rejestracji 

i uwierzytelniania wytwórców oraz sprzedawców zobowiązanych, sposób tworzenia, 

przesyłania i akceptacji wniosków i sprawozdań z wykorzystaniem formularza 

elektronicznego. 

 

Na zakończenie chcieliśmy podnieść, że w art. 3 Projektu przewidziano, że koncesje na 

prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje OZE 

wydaje się wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tej instalacji zostały 

wyprodukowane nie później niż w terminie 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej w takiej instalacji, co jest niespójne z art. 74 ust. 1 ustawy o 

OZE w zakresie, w którym dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z wiatru 

przewidziane zostały 72 miesiące. Art. 3 Projektu powinien uwzględniać tę okoliczność i 

brzmieć: 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 

z późn. zm.2) w art. 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

 1a. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 lit b, w zakresie 

wytwarzania energii przez instalacje odnawialnego źródła energii, wydaje się po raz pierwszy 

dla danej instalacji wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tej instalacji, 

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 
650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 42 i 125. 
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służące do wytwarzania tej energii lub zamontowane w czasie modernizacji, zostały 

wyprodukowane nie później niż w terminie 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji, a w przypadku instalacji wykorzystującej do 

wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na morzu - w terminie 72 miesięcy 

przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji. 

 

 

Wnioskujemy do Pana Ministra o niezwłoczne podjęcia działań zmierzających do 

wprowadzenia powyższych zmian w obowiązującym prawie, gdyż obawiamy się, że 

korzystne do tej pory dla lądowej energetyki wiatrowej trendy w polityce Państwa mogą 

zostać zniweczone poprzez niektóre z przedstawionych w Projekcie rozwiązań, zwłaszcza w 

zakresie formuły obliczania opłaty zastępczej. Jeszcze raz pragniemy zatem stanowczo 

podkreślić konieczność usunięcia zawartej w Projekcie propozycji nowelizacji art. 56 

ustawy o OZE, którą uważamy za rozwiązanie wysoce szkodliwe dla polskiego sektora 

odnawialnych źródeł energii. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Janusz Gajowiecki 

Prezes PSEW 

 

Załącznik: 

Analiza TPA pt. „Koszty funkcjonowania farm wiatrowych a projekt nowelizacji ustawy o 
OZE”. 
 

 

 

 

 

 

 


