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Koszty funkcjonowania farm wiatrowych a projekt 
nowelizacji ustawy o OZE
Opracowanie na bazie danych ARE S.A.
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Wprowadzenie

W projekcie Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw (datowany na 25.02.2019 r., v.1.3) zaproponowano nowelizację art. 56 ust. 1 
ustawy o OZE, zmieniającą składową opłaty zastępczej związaną z obowiązkiem umarzania 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE innych niż biogaz rolniczy.

Obecne brzmienie:
< jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą w danym roku kalendarzowym 125% rocznej ceny średnioważonej praw 

majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu 
rolniczego (…) jednak nie więcej niż 300,03 złotych za 1 MWh

Proponowane brzmienie:
< jednostkową opłatę zastępczą stanowiącą 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 energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku ogłaszaną przez 
prezesa URE (…)

Konsekwencje:

àograniczenie przychodu do 312,08 zł/MWh (maksymalnie),
àw praktyce brak możliwości zwiększenia przychodów w przyszłości (wbrew 

racjonalnym oczekiwaniom inwestorów oddających projekty w latach 2015-2016).
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Zakres prac

<Zaprezentowanie, na bazie danych ARE S.A. za rok 2016, 
podstawowych statystyk dotyczących kosztów produkcji 
energii elektrycznej w farmach wiatrowych

<Oszacowanie kwot nieujętych w kosztach raportowanych 
ARE (część kapitałowa raty kredytu)

<Oszacowanie kwot niewyodrębnionych z kosztów 
raportowanych ARE (amortyzacja, koszty finansowe)

<Analiza rentowności 
<Analiza wypłacalności (możliwości obsługi długu)

<Zaprezentowanie procentu farm wiatrowych, jakie uzyskają 
lub nie uzyskają określonych progów rentowności i 
wypłacalności przy przychodach na poziomie 312,08 
PLN/MWh
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Koszty produkcji energii elektrycznej
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Koszt produkcji 
[PLN/MWh] Wg ARE Koszt profilu Razem

1. kwartyl 265,9

21,5

287,3

Mediana 340,9 362,4

Średnia 355,7 377,2

3. kwartyl 411,6 433,0

<Dane ARE za rok 2016 dotyczyły 109 farm wiatrowych o mocy 
wynoszącej co najmniej 10 MW, uruchamianych od 2005 roku.

<Koszt jednostkowy zawiera koszty operacyjne (pieniężne i 
amortyzację) oraz finansowe, tzn. odsetki od kredytów i 
pożyczek.

<Prawdopodobnie projekty starsze wykazywały dużo wyższe 
koszty jednostkowe niż projekty nowsze (niższa produktywność).

<Z próby wyłączono projekty, w przypadku których zaraportowano 
koszty powyżej 700 PLN/MWh.

<Od 2018 r. producenci 
energii z wiatru 
ponoszą tzw. koszt 
profilu, tzn. różnicę 
pomiędzy średnią 
ceną energii 
elektrycznej na rynku 
a ceną możliwą do 
uzyskania przez farmę 
wiatrową.

<Oszacowano go na 
podstawie założeń 
Enteneo S.A. za rok 
2018.
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Wyniki finansowe
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<Przy maksymalnym 
przychodzie na 
poziomie 312 zł/MWh 
większość farm 
wiatrowych przynosić 
będzie straty 
księgowe.

<W przypadku ¼ 
projektów w 
skorygowanej próbie 
straty przekraczają 
120 zł na MWh.

<Przeciętny projekt 
przynosi stratę w 
wysokości ok. 60 zł na 
MWh.

Marża zysku brutto (faktyczna) [PLN/MWh]

1. kwartyl -121,0

Mediana -50,3

Średnia -65,1

3. kwartyl 24,8

Przy 312 zł/MWh Marża zysku 
brutto

Próg [PLN] 0,0

Procent ponad progiem 36,7%

Procent poniżej progu 63,3%
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Wypłacalność spółek projektowych
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<Mediana kosztów o 
charakterze 
gotówkowym (bez 
amortyzacji) wynosi ok. 
250 zł/MWh.

<Przy maksymalnym 
przychodzie na 
poziomie 312 zł/MWh 
zdecydowana 
większość spółek 
celowych będzie miała 
kłopoty z obsługą 
zadłużenia.

<Poziom ok. 400 zł na 
MWh (minus koszt 
profilu) umożliwia 
przeciętnemu 
projektowi spłatę 
zadłużenia bez zwrotu 
wkładu właściciela.

Przy 312 zł/MWh Obsługa długu 
możliwa

Procent ponad progiem 22,8%

Procent poniżej progu 77,2%

Opex + 
odsetki + 

koszt profilu

Część 
kapitałowa 

raty
Razem

1. kwartyl 185,5 129,2 314,7

Mediana 247,9 145,3 393,2

Średnia 258,1 151,1 409,2

3. kwartyl 304,2 163,5 467,7
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Podsumowanie
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Opex + 
odsetki + 

koszt profilu

Część 
kapitałowa 

raty

Zwrot z 
inwestycji Razem

1. kwartyl 185,5 129,2 50,9 365,6
Mediana 247,9 145,3 57,2 450,4
Średnia 258,1 151,1 59,5 468,8

3. kwartyl 304,2 163,5 64,4 532,2

<Mediana przychodu 
pokrywającego 
wszystkie pozycje 
wynosi ok. 450 
zł/MWh.

<¼ najmniej 
rentownych 
projektów w 
skorygowanej próbie 
wymagałaby i tak 
znacznie wyższych 
przychodów na 
MWh.

<Przyjęta spłata 
wkładu właściciela 
skutkuje stopą 
zwrotu na poziomie 
IRR projektu w 
granicach 6-8%.
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Wnioski

Ustalenie opłaty zastępczej na poziomie 85% średniej ważonej ceny referencyjnej 
obowiązującej w aukcjach OZE w 2018 roku, która nie ma odniesienia do kosztów 
produkcji energii elektrycznej w instalacjach uruchamianych w latach 2005-2016, z 
dużym prawdopodobieństwem będzie skutkować:
< poniesieniem przez inwestorów kolejnych strat finansowych,

< upadłością lub w najlepszym razie głęboką restrukturyzacją zadłużenia wielu spółek celowych,

< koniecznością stworzenia lub zwiększenia w bankach rezerw na nieregularne kredyty udzielane podmiotom 
sektora OZE.

Potencjalne konsekwencje dla branży energetycznej i gospodarki:
< zwiększenie niepewności towarzyszącej wycenom projektów wiatrowych,

< zniechęcenie inwestorów do podejmowania ryzyka poprzez inwestowanie w projekty OZE wygrywające 
aukcje,

< wycofanie się banków z finansowania energetyki odnawialnej,

< niewykonanie planów rządowych dotyczących wzrostu mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii w 
okresie 2019-2025.
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