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Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych do 

projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw (UD477) 

 

Lp. Jednostka 

redakcyjna 

Podmiot, który 

przedstawił 

stanowisko 

Stanowisko/opinia podmiotu Stanowisko ME 

1.  Uwaga ogólna Izba Gospodarcza 

Wodociągi Polskie 

Izba pozytywnie odbiera kierunki zmian zawarte w przedmiotowej nowelizacji. 

Jednakże w ocenie Izby dalej idących, korzystnych zmian wymaga kwestia przyjętego 

w projekcie rozwiązania utrzymującego wysokość rynkową cen świadectw 

pochodzenia na poziomie skorelowanym z kosztami wytwarzania energii elektrycznej 

w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Izba wskazuje, ze przyjęte w projekcie 

rozwiązanie powoduje, że ceny zielonych certyfikatów będą w dalszym ciągu na zbyt 

niskim poziomie. 

 

2.  Uwaga ogólna Stowarzyszenie Dobra 

Energia Miasta 

Proponowane zmiany zlikwidują pewne problemy na rynku OZE, jednak nie poprawia 

warunków dla dużej grupy potencjalnych prosumentów, tj. odbiorców z budynków 

wielorodzinnych zarządzanych prze wspólnoty i Spółdzielnie mieszkaniowe. 

Szybkiego rozwój energetyki prosumeckiej., dotyczy w większości domów 

jednorodzinnych i obiektów będących własnością przedsiębiorstw. Instalacje PV na 

budynkach wielorodzinnych to ogromna rzadkość. 

Dachy budynków mieszkalnych to idealne miejsce dla instalacji PV. Barier dla 

rozwoju takich instalacji jest niskie zużycie energii na potrzeby nieruchomości 

wspólnej, przez co instalacje są mało opłacalne. Zarówno w 2018 r. jak i w prognozie 

na 2019 r. wskazano, że najszybszy przyrost mocy OZE przewidywany jest w sektorze 

mikro i małych instalacji PV. Ten przyrost mógłby być znacznie większy, 

gdyby do grupy prosumentów dołączyły budynki wielorodzinne. 

Obecne regulacje są najmniej korzystne dla budynków zarządzanych przez Wspólnoty 

Mieszkaniowe, ze względu na skalę i formę prawną. Najmniej opłacalne są instalacje 

w budynkach niskich, w których nie ma wind, gdyż zużycie energii elektrycznej części 

wspólnej jest bardzo niskie. Dlatego należy znaleźć instrumenty, które zwiększą 

atrakcyjność takich inwestycji. Może to być większe zwolnienie opłat, szczególnie 

opłat przesyłowych dla wytwórców i odbiorców w jednym budynku – relacja 

wspólnota (prosument) - właściciele lokali (odbiorcy). 

Włączenie w proces transformacji energetycznej mieszkańców domów 

wielorodzinnych, powoli uniknąć Polsce problemów, które pojawiły się. W 

Niemczech, gdzie mieszkańcy miast w dużej mierze ponieśli koszty transformacji 

energetycznej, nie mając możliwości skorzystania z profitów. 

 

3.  Uwaga ogólna Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Art. 3 wprowadza zmiany w ramach ustawy Prawo Energetyczne w zakresie 

możliwości udzielenia po raz pierwszy koncesji dla danej instalacji tylko w przypadku, 

gdy urządzenia służące do wytwarzania energii zostały wyprodukowane nie później 
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niż w terminie 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej w tej instalacji. Zrozumiałym jest, iż Państwo nie będzie wspierać 

instalacji wybudowanych w oparciu o „stare” urządzenia, nie zrozumiałe jest jednak 

dlaczego bez udziału w dotowanych przez Państwo systemach wsparcia, nie będą 

mogły powstawać instalację w skład których będą wchodzić urządzenia starsze niż 48 

miesięcy. Nowelizacja Ustawy o OZE mówi jedynie o koncesji na prowadzenie 

działalności, nie odnosi się natomiast do wpisu do rejestrów wytwórców w małej 

instalacji, który musza uzyskać instalacje OZE o mocy zainstalowanej nie większej niż 

0,500 MW – czy rozróżnienie instalacji jest zamierzone ? 

4.  Uwaga ogólna Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Proponuje się wydzielenie odrębnego koszyka dla instalacji wykorzystujących 

wyłącznie energie promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej. 

Obecnie instalacje te są w jednym koszyku z elektrowniami wiatrowymi na lądzie. 

Sytuacja ta powoduje, że w przypadku aukcji dla jednostek o mocy powyżej 1 MW, 

przy obecnym poziomie cen referencyjnych (285 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych 

i 350 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych) oraz obecnym potencjale projektów 

elektrowni wiatrowych mogących wziąć udział w aukcji OZE, elektrownie 

fotowoltaiczne nie są wstanie konkurować w jednym koszyku z elektrowniami 

wiatrowymi. Sytuacja ta blokuje możliwość rozwoju dużych elektrowni 

fotowoltaicznych. Proponujemy wydzielenie odrębnego koszyka dla instalacji 

fotowoltaicznych przełożyłoby się na efektywny udział dużych (o mocy 

zainstalowanej powyżej 1 MW) projektów elektrowni fotowoltaicznych w aukcji w 

2019 roku a tym samym na przyrost nowych mocy wytwórczych OZE zbliżający 

Polskę do wypełnienia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto. Wysokość nakładów inwestycyjnych na realizację dużych 

elektrowni PV powoduje, że pozostając w jednym koszyku z elektrowniami 

wiatrowymi instalacje te nie mają szans na złożenie konkurencyjnej oferty sprzedaży 

energii. 

 

5.  Uwaga ogólna Towarzystwo Obrotu 

Energią 

Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) pozytywnie ocenia uzależnienie poziomu opłaty 

zastępczej (stanowiącej pułap cenowy dla certyfikatów) od rynkowych cen energii 

elektrycznej publikowanych przez Prezesa URE. Naszym zdaniem celowe jest także 

uchylenie art. 72a, dotyczącego obowiązku sprzedaży energii elektrycznej do sieci i 

jej sprzedawania na giełdzie towarowej lub rynku przez istniejące instalacje, które 

planują udział w aukcjach dla nowych instalacji. Klauzule te wychodzą naprzeciw 

dyskutowanym w ostatnich miesiącach i w efekcie postulowanym przez TOE 

zmianom w ustawie o odnawialnych źródłach energii (ustawie o OZE)_, wynikającym 

przede wszystkim z doświadczeń rynkowych Członków TOE. 

Duże wątpliwości pozostawia jednak krótkoterminowa perspektywa kształtowania się 

obowiązku umarzania świadectw pochodzenia. Dla przedsiębiorstw obrotu istotne jest 

zwłaszcza określenie ścieżki zmian obowiązku zakupu i umorzenia świadectw na 

kolejne, po 2020 roku, lata. Umożliwiłoby to podmiotom zobowiązanym planowanie 

zakupu świadectw pochodzenia po cenach konkurencyjnych już na lata następne. 

Spowodowałoby to efektywne obniżenie kosztów obciążenia systemem wsparcia 

odbiorców końcowych. Obowiązek mógłby być określony poprzez podanie jego 
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maksymalnej wysokości, korygowanej następnie w oparciu o wyniki „przechodzenia” 

instalacji OZE z systemu certyfikatów do systemu aukcyjnego i o efekty wygasania 

uprawnień instalacji OZE do otrzymywania certyfikatów. Ewentualnie obowiązek 

mógłby zostać określony poprzez prognozowane wysokości minimalne i maksymalne 

jego wysokości w poszczególnych latach w możliwie długiej perspektywie. 

6.  Uwaga ogólna Izba Energetyki 

Przemysłowej i 

Odbiorców Energii 

Niemniej jednak pragniemy zwrócić uwagę Ministerstwa, że nadal niedostatecznie 

doceniana jest rola biogazu, w szczególności jako: 

a. źródła energii cieplnej zużywanej miejscowo do ogrzewania obiektów w 

bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni; 

b. źródła energii cieplnej zużywanej miejscowo do ogrzewania obiektów oddalonych, 

połączonych dedykowaną infrastrukturą przesyłową; 

c. źródła energii wykorzystywanej w lokalnym transporcie; 

d. sposobu na stabilizację systemu energetycznego poprzez magazynowanie nośnika 

energii w zbiornikach i uruchamianie generatorów w okresie szczytowego 

zapotrzebowania lub deficytu generacji z innych źródeł; 

e. sposobu na magazynowanie nośnika energii wykorzystywanej do produkcji przez 

lokalny generator energii elektrycznej w stacji ładowania w tzw. punktach szybkiego 

ładowania samochodów elektrycznych; 

- wymienione przypadki oznaczają możliwość poważnej oszczędności nakładów 

inwestycyjnych na aparaturze do oczyszczania poprzez dobranie charakterystyki 

palników do składu syngazu. Warto jednak podkreślić, że w wymienionych 

przypadkach rozwiązania konwencjonalne (np. kopalne nośniki energii) mają 

przewagę przez powszechność i tym samym ograniczenie ryzyka związanego z 

incydentalnym charakterem danego rozwiązania. Ponadto, paliwa kopalne są obecnie 

tańsze od biopaliw. Dodatkowo, certyfikacja jest czynnością kłopotliwą i kosztowną, 

a nie zachowanie tego rygoru powoduje, że dane rozwiązanie nie będzie zaliczane do 

realizacji celu OZE. Jeśli nie będzie występował dodatkowy czynnik wsparcia dla 

rozwoju, tego typu instalacje takie nie będą powstawały. 

 

7.  Uwaga ogólna Izba Energetyki 

Przemysłowej i 

Odbiorców Energii 

W toku konsultacji ww. projektu i w kontekście potencjału rozwoju projektów 

biogazowych, warta zasygnalizowania jest również potrzeba stworzenia mechanizmu 

promującego wydzielanie i zbieranie z odpadów domowych biomasy nadającej się do 

fermentacji. Wydaje się, że obecnie przeważająca część tego typu odpadów pozostaje 

nie wyselekcjonowana i trafia na wysypiska wraz z elementami nie nadającymi się do 

recyklingu. Istniejący potężny potencjał produkcji biogazu w Polsce wymaga 

zdecydowanej polityki odpadowej zawierającej również elementy motywujące. 

 

8.  Uwaga ogólna Polsko-Portugalska 

Izba Gospodarcza 

PPCC, 

 

 

 

 

 

PPCC uważa, że 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 
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Polsko-Hiszpańska 

Izba Gospodarcza 

PHIG 

poziomu opłaty a tym samym cen certyfikatów, co zachęcało do handlu i ożywiało 

rynek. 

Obecny projekt ustawy zdestabilizuje rynek zielonych certyfikatów i w sytuacji wciąż 

istniejącej nadpodaży, zbliżonej do rocznego popytu, doprowadzi do drastycznych 

spadków 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 produkcja 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. 

9.  Uwaga ogólna Polsko-Portugalska 

Izba Gospodarcza 

PPCC, 

 

 

 

 

 

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 zatem oznaczać silne 

wyhamowanie inwestycji w tanie źródła energii co oznacza skazanie Polski w 

perspektywie najbliższych lat na wysokie koszty energii oraz kary za niewypełnienie 
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Polsko-Hiszpańska 

Izba Gospodarcza 

PHIG 

zobowiązań unijnych. Dlatego PPCC postuluje 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 skomplikowany charakter działania 

systemu świadectw pochodzenia, jako PPCC 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. 

PPCC 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. 

10.  Uwaga ogólna Polsko-Portugalska 

Izba Gospodarcza 

PPCC,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Hiszpańska 

Izba Gospodarcza 

PHIG 

PPCC pragnie również zwrócić uwagę, że Projekt w żaden sposób nie odnosi się do 

jednej z głównych barier dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, jaką jest 

ograniczenie lokalizacyjne wynikające z ustawy odległościowej. 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, ponadto 

nie spełnia też warunków konieczności i proporcjonalności. 

Zdaniem PPCC dotychczasowe przepisy 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. 

PPCC uważa, że w tej kwestii 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. 

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. 
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11.  Uwaga ogólna Stowarzyszenie 

Lokalnych Inicjatyw 

Obywatelskich 

„WSPÓLNA 

SPRAWA” 

W dniu 28.02.2019 r. projekt ten został skierowany do konsultacji publicznych 

wg rozdzielnika, w którym nie wymieniono żadnej organizacji społecznej zrzeszającej 

mieszkańców przeciwnych zbyt bliskiej lokalizacji elektrowni wiatrowych od siedzib 

ludzkich. Ministerstwo Energii dysponuje bazą adresową tych organizacji ponieważ 

czynnie uczestniczyły w dotychczasowym procesie legislacyjnym ustawy 

odległościowej czy zmiany ustawy o OZE i projektów rozporządzeń. 

Uważamy, że termin konsultacji wynoszący tylko 7 dni nie służy pogłębianiu zaufania 

do działań rządu jak również założony bardzo krótki termin na zgłoszenie 

uwag w sprawie, która była przedmiotem protestów tysięcy mieszkańców z całej 

Polski narażonych na negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych, stawia pod 

znakiem zapytania celowość takich konsultacji. 

Projekty wiatrowe, które wygrają aukcje z oczywistych względów nie spełniają 

podstawowego kryterium odległościowego zagwarantowanego w ustawie z dnia 20 

maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Wprowadzona do 

polskiego porządku prawnego „ustawa odległościowa”, która zakłada minimalną 

odległość dla tych obiektów od zabudowy mieszkalnej i terenów cennych 

przyrodniczo, zdała swój egzamin w praktyce, gdyż uniemożliwia ona lokalizacje farm 

wiatrowych w przypadkowych i zagrażających ludziom lokalizacjach. Jednak z uwagi 

na to, że ustawa nie mogła objąć swoimi regulacjami już wybudowanych i 

działających farm wiatrowych, niezbędne jest wprowadzenie dalszych regulacji 

prawnych, ściśle dedykowanych tego typu obiektom. Jest to o tyle istotne, że mimo 

kilkunastu lat rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, wciąż brakuje podstawowych 

regulacji środowiskowych odnoszących się do tych urządzeń i generowanego przez 

nie hałasu. 

 

12.  Uwaga ogólna Stowarzyszenie 

Lokalnych Inicjatyw 

Obywatelskich 

„WSPÓLNA 

SPRAWA” 

Należy również zaznaczyć, że ogłoszenie kolejnej aukcji na elektrownie wiatrowe jest 

sprzeczne z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040), który to 

projekt Ministerstwo Energii skierowało do publicznych konsultacji (w terminie do 15 

stycznia 2019 r.), gdzie założono stosunkowo niewielki udział wiatraków na lądzie w 

docelowym krajowym miksie energetycznym. Resort energii założył, że wraz z 

zakończeniem okresu wsparcia finansowego dla technologii wiatrowej na lądzie w 

2035 r., zakończy ona swoje funkcjonowanie, choć jednocześnie resort prognozuje, że 

udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto 

wyniesie 21% w 2030 r. To bardzo dużo, zwłaszcza każdy kolejny procent więcej 

niestabilnej i niesterowalnej generacji wiatrowej w mixie energetycznym będzie 

generować problemy z zarządzaniem siecią elektroenergetyczną. 

 

13.  art. 2 pkt 11a 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Polska Izba 

Magazynowania 

Energii 

Proponowane zmiany umożliwiające realne powstanie instalacji hybrydowych: 

Art. 2. punkt 11a) 

hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii – wyodrębniony zespół urządzeń 

opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci 

dystrybucyjnej lub przesyłowej   

w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł 

energii, składający się z minimum dwóch urządzeń wytwórczych różniących się 

rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej albo 
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minimum jednego urządzenia wytwórczego i współpracującego z nim minimum 

jednego magazynu energii, pod warunkiem, że: 

a) Dla instalacji hybrydowej składającej się z dwóch niezależnych źródeł wytwórczych 

OZE żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej 

większej niż 80%  łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu, a w 

przypadku, gdy instalacja złożona jest z jednego urządzenia wytwórczego 

współpracującego z jednym lub więcej magazynami energii, moc takiego magazynu 

lub magazynów wynosi minimum 20% zainstalowanej mocy elektrycznej urządzenia 

lub urządzeń wytwórczych wchodzących w skład tej instalacji hybrydowej; 

b) 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; 

c) zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 

gmin graniczących ze sobą, 

- przy czym energia elektryczna oddawana z magazynu lub magazynów energii 

pracujących w ramach instalacji hybrydowej jest traktowana jako energia z 

odnawialnego źródła energii. 

Uzasadnienie:  

1. Wykreślenie ograniczenia dla przyłączenia instalacji hybrydowej, które wprowadza 

obecny przepis w definiując przyłączenie do napięcia znamionowego sieci z nie 

wyższego niż 110 kV uniemożliwia zakwalifikowania jako instalacji hybrydowej 

większych urządzeń wytwórczych OZE, przyłączanych do sieci powyżej 110 kV. 

2. Intencją Ustawodawcy wydaje się stworzenie ram prawnych dla bardziej stabilnych 

urządzeń wytwórczych OZE. Obecne wymogi dla instalacji hybrydowych praktycznie 

uniemożliwiają powstawanie takich źródeł. Dodanie w definicji nowego rodzaju 

(jedno urządzenie wytwórcze współpracujące z magazynem energii) w połączeniu w 

atrakcyjną ceną referencyjną w oddzielnej aukcji OZE dla instalacji hybrydowych 

mogłoby spowodować realne zainteresowane inwestorów budową takich instalacji.  

3. W przypadku rozszerzenia definicji instalacji hybrydowej, idea jest taka, żeby 

urządzenie wytwórcze OZE pracowało z magazynem energii w „układzie 

zamkniętym”, czyli magazyn jest ładowany z urządzenia wytwórczego i oddaje 

energię do sieci w momencie kiedy urządzenie wytwórcze OZE nie jest w stanie 

wytwarzać. Zalety takiego rozwiązania: 

a) większa przewidywalność produkcji z urządzenia wytwórczego OZE, 

b) lepsze dopasowanie do bieżących możliwości i zapotrzebowania na energię 

elektryczną  

w sieci do której instalacja hybrydowa jest przyłączona, 

c) urządzenie wytwórcze OZE ładuje magazyn w momencie kiedy zapotrzebowanie 

na energię elektryczną bezpośrednio ze źródła wytwórczego jest ograniczone (nie musi 

być odłączane),  

a następnie magazyn może oddawać energię do sieci w momentach większego 

zapotrzebowania, 
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d) do rozważenia możliwość świadczenia przez magazyn wchodzący w skład instalacji 

hybrydowych dodatkowych usług systemowych, które pozytywnie wpływałyby na 

funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej. 

Dodatkowo usunięcie wymogu 3504 MWh/MW/rok umożliwiłoby stabilizowanie 

pracy magazynami energii źródeł PV i znacznej części elektrowni wiatrowych, które 

nie są w stanie osiągnąć takiej sprawności (PV zwyczajowo poniżej 1000 

MWh/MW/rok oraz elektrownie wiatrowe poniżej 3000 MWh/MW/rok). 

14.  art. 2 pkt 19a 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

W art. 1 pkt 1 po ppkt a) dodać ppkt aa) zmieniający art. 2 pkt 19a: 

modernizacja – proces inwestycyjny, którego celem jest: 

- odtworzenie stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub 

technicznych instalacji odnawialnego źródła energii z wyłączeniem instalacji spalania 

wielopaliwowego, lub 

- konwersja instalacji niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii lub 

instalacji spalania wielopaliwowego w wyniku której powstaje dedykowana instalacja 

spalania biomasy, 

Uzasadnienie: Uważamy, że powyższe zmiany przy zaistnieniu sprzyjających 

warunków (odpowiednia wysokość ceny referencyjnej dla instalacji 

zmodernizowanych) pozwolą na rozważenie możliwości przeprowadzenia 

stosownych modernizacji co spowoduje zwiększenie produkcji energii elektrycznej z 

OZE. 

 

15.  art. 40 ust. 1e 

ustawy OZE 

(propozycja 

dodania) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

W art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a zmieniający art. 40 w ten sposób, że po ust. 1d dodaje 

się ust. 1e: 

1e. W przypadku, gdy sprzedawca zobowiązany ma rozpocząć realizację obowiązku 

zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 70c ust. 

2 oraz art. 92 ust. 1, od wytwórcy, z którym posiada już zawartą umowę sprzedaży 

energii elektrycznej, w sprawach spornych dotyczących dostosowania umowy, stosuje 

się przepisy art. 8 ustawy – Prawo energetyczne. 

Uzasadnienie: Art. 8 ustawy – Prawo energetyczne przewiduje możliwość 

rozstrzygnięcia przez Prezesa URE sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy, nie 

daje natomiast Prezesowi URE kompetencji do zmiany umowy w razie sporu. W 

efekcie w razie sporu pomiędzy wytwórcą a sprzedawcą zobowiązanym na tle 

dostosowania treści umowy do wybranego przez wytwórcę systemu wsparcia, strona 

zainteresowana rozstrzygnięciem sporu musiałaby najpierw rozwiązać umowę, a 

dopiero po jej rozwiązaniu zwrócić się do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu. Z 

powyższych względów należy dopuścić rozstrzyganie przez Prezesa URE również o 

sporach dotyczących dostosowania umowy do nowego systemu wsparcia oraz 

wydawania postanowień tymczasowych w trybie określonym w art. 8 ust. 2 ustawy – 

Prawo energetyczne. 

 

16.  art. 47 ust. 2 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany 

Towarzystwo Obrotu 

Energią 

Proponowana zmiana: Podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, jest obowiązany do 

wykonania obowiązku określonego w art. 52 ust. 1 pkt 1, w przypadku, gdy 

którakolwiek z średnioważonych cen praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego będzie niższa od wartości 
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jednostkowej opłaty zastępczej określonej zgodnie z art. 56 dla roku kalendarzowego, 

którego dotyczy wykonanie obowiązku. 

Uzasadnienie: Istniejące w obecnym brzmieniu Ustawy o OZE wątpliwości 

interpretacyjne co do możliwości uiszczania opłaty zastępczej powodują, że podmioty 

zobowiązane do wykonania obowiązku nie mają pewności do jakiej stawki Oz oraz 

cen referencyjnych należy się odnosić realizując obowiązek umorzeniowy. 

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie, że realizacja obowiązku dotyczy 

roku kalendarzowego, za który wykonywany jest obowiązek. W przypadku jeśli cena 

roczna i miesięczna w roku kalendarzowym przekracza Oz dla tego roku 

kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, to w okresie 01.01.-30.06 roku 

następującego po roku, którego dotyczy obowiązek powinna istnieć możliwość 

uiszczania Oz. W odwrotnym przypadku nie powinno być tej możliwości. 

17.  art. 47 ust. 7 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

W art. 1 po pkt 3 dodać pkt 3a zmieniający art. 47 ust. 7:  

7. Podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, mimo zaistnienia podstaw do realizacji 

obowiązku przez umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia 

biogazu rolniczego, może wnieść opłatę zastępczą, o ile wykaże, że na sześciu sesjach 

od początku roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 

52 ust. 1, do 31 maja roku następnego, w zakresie określonym w art. 59 pkt 1 i 2, 

składał w transakcjach sesyjnych zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze: 

1)  świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

wytworzonej od dnia wejścia w życie rozdziału 4 oraz świadectw pochodzenia biogazu 

rolniczego, ale nie nabył żadnych praw na tych sesjach z uwagi na brak ofert sprzedaży 

tych praw albo gdy kurs tych praw w danej sesji, wyrażony wartością indeksu dla 

transakcji sesyjnych publikowanego przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1, 

był wyższy niż obowiązująca w dniu sesji jednostkowa opłata zastępcza, o której 

mowa w art. 56; 

2)  świadectw pochodzenia innych niż wymienione w pkt 1, ale nie nabył żadnych 

praw na tych sesjach z uwagi na brak ofert sprzedaży tych praw albo gdy kurs tych 

praw w danej sesji, wyrażony wartością indeksu dla transakcji sesyjnych 

publikowanego przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 był wyższy niż 

obowiązująca w dniu sesji jednostkowa opłata zastępcza, o której mowa w art. 56. 

Uzasadnienie: Przedmiotowa zmiana ma na celu przede wszystkim usunięcie drugiej 

z obowiązujących obecnie przesłanek skorzystania z prawa uiszczenia opłaty 

zastępczej mimo zaistnienia podstaw do realizacji obowiązku przez umorzenie 

właściwych świadectw pochodzenia w postaci nie zawarcia na sesjach giełdowych 

żadnych transakcji dotyczących tych świadectw. 

Zarówno w teorii, jak i w praktyce przedmiotowa przesłanka rodzi istotne problemy. 

M. Szambelańczyk wskazuje, że można się przy tym zastanawiać, w jaki sposób należy 

wykazać okoliczności przewidziane w omawianym przepisie. (…) wykazanie, że na 

danej sesji nie zawarto żadnych transakcji giełdowych sesyjnych, może być utrudnione 

(M. Szambelańczyk – kom. do art. 47 Ustawy o OZE [w:] „Ustawa o odnawialnych 

źródłach energii. Komentarz” pod red. J. Baehra, P. Lissonia, J. Pokrzywniaka i M. 

Szambelańczyka, Wolters Kluwer, 2016, str. 159). Realia rynkowe pokazują 
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natomiast, że na rynku o niewielkiej nawet płynności, zawsze mają miejsce jakieś 

transakcje. W konsekwencji skorzystanie z wyjątku przewidzianego w art. 47 ust. 7 

Ustawy o OZE jest de facto niemożliwe.  

Drugą istotną zmianą jest zawarcie w proponowanej treści przedmiotowego przepisu 

wskazania wyższego kursu (wyrażonego wartością indeksu dla transakcji sesyjnych) 

właściwych praw majątkowych od poziomu jednostkowej opłaty zastępczej, jako 

okoliczności uzasadniającej brak zakupu właściwych praw majątkowych. 

Zmiana ta ma na celu osadzenie w czasie rzeczywistym, tj. w czasie którego dotyczy 

obowiązek nabywania i umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw 

pochodzenia biogazu rolniczego, decyzji odnoszących się do tego obowiązku.  

Obecne brzmienie właściwych przepisów, w szczególności art. 47 ust. 3, 5 i 7 oraz art. 

67 ust. 2 i 68 ust. 2 Ustawy o OZE skutkuje swoistym „oderwaniem” okresu, jakiego 

dotyczy obowiązek z art. 52 ust. 1 Ustawy o OZE (dany rok) od momentu, w którym 

określana jest zasadnicza przesłanka spełnienia w/w obowiązku poprzez nabycie i 

umarzenie przedmiotowych świadectw pochodzenia, tj. ogłoszenia rocznej ceny 

średnioważonej (początek roku następnego). 

W konsekwencji decyzje dot. nabywania właściwych świadectw pochodzenia nie są 

uzależnione od bieżącej sytuacji na rynku tych praw, tylko od poziomu rocznej ceny 

średnioważonej, która jest ogłaszana w przyszłości, i której poziomu nie da się 

przewidzieć z uwagi na chwiejność rynku. 

Należy bowiem wskazać, że okoliczności, takie jak: 

- nieznany poziom obowiązku z art. 52 ust. 1 Ustawy o OZE w latach przyszłych (art. 

60 Ustawy o OZE),  

- zmienny poziom podstawy w/w obowiązku związany z wielkością sprzedaży energii 

elektrycznej objętej obowiązkiem,  

- nieznana wcześniej podaż praw majątkowych wynikająca z wahań cen i dostępności 

biomasy, wietrzności, potencjalnych aukcji migracyjnych do systemu aukcyjnego, 

- nieznany poziomu rocznej ceny Prezesa URE (z którą powiązana jest wartość 

jednostkowej opłaty zastępczej), uzależniony od cen uprawnień do emisji CO2, 

regulacji krajowych, bilansu systemu etc. skutkują znacznymi wahaniami cenowymi 

właściwych świadectw pochodzenia. 

W takim stanie rzeczy obecne regulacje nie tylko znacznie utrudniają bieżące 

podejmowanie decyzji w przedmiocie nabywania właściwych praw majątkowych, ale 

również niejako same przyczyniają się do zmniejszenia stabilności rynku praw 

majątkowych.  

W ocenie wnioskodawców proponowana zmiana art. 47 ust. 7 daje możliwość 

ustabilizowania sytuacji na rynku praw majątkowych.  

Dzięki jej wprowadzeniu podmiot zobowiązany będzie mógł skorzystać z instytucji 

opłaty zastępczej, ale tylko w sytuacji, kiedy udowodni, że nie mógł zakupić praw 

majątkowych na rynku regulowanym z powodu ich braku albo faktu, że ich bieżąca 

cena była wyższa niż poziom jednostkowej opłaty zastępczej.  

Proponowana regulacja umożliwi uczestnikom rynku reagowanie na zmiany popytu i 

podaży, spekulacyjne transakcje innych uczestników rynku lub zmiany kursów w 
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trakcie jednej sesji wywołane informacjami prasowymi (jak np. na sesji TGE w dniu 

27.09.2018). 

W ten sposób dojdzie też do ustalenia maksymalnego pułapu cenowego dla całego 

systemu właściwych praw majątkowych, co będzie skutkowało stabilnością ich cen. 

Przełoży się to na przewidywalność i obniżkę poziomu kosztów podmiotów 

zobowiązanych, a tym samym odbiorców końcowych. 

Wątpliwości interpretacyjne istniejące w obecnym brzmieniu Ustawy o OZE, w 

kontekście możliwości uiszczania opłaty zastępczej powodują, że podmioty 

zobowiązane do wykonania obowiązku, nie mają pewności do jakiej stawki „Oz” oraz 

cen referencyjnych należy się odnosić realizując obowiązek umorzeniowy. 

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie, że realizacja obowiązku dotyczy 

roku kalendarzowego, za który wykonywany jest obowiązek. W przypadku, jeśli cena 

roczna i miesięczna w roku kalendarzowym przekracza „Oz” dla tego roku 

kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, to w okresie 01.01.-30.06 roku 

następującego po roku, którego dotyczy obowiązek powinna istnieć możliwość 

uiszczania Oz. W odwrotnym przypadku nie powinno być tej możliwości. Ponadto 

konieczna jest regulacja uwzględniająca ryzyko w ujemnej wartości opłaty zastępczej. 

18.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Enea Ciepło 

Elektrociepłownia 

Białystok 

Wykreślenie proponowanej zmiany.  

Uzasadnienie: Zapis ten mówi o zmianie sposobu ustalania opłaty zastępczej dla 

świadectw OZE z obecnie 300 PLN/MWh na  117 PLN/MWh. 

Oznacza to, że maksymalna cena „zielonych” świadectw, jaką możemy uzyskać po 

wejściu w życie nowelizacji, będzie wnosiła 117 PLN/MWh. Wobec nadwyżki 

świadectw na rynku, ich cena będzie kształtowała się na jeszcze niższym poziomie. 

Obecnie nie mamy rozwiązanego problemu występowania nadwyżki „zielonych” 

świadectw pochodzenia. Przy opłacie zastępczej na poziomie 300 PLN/MWh ceny 

świadectw w ostaniem okresie były na poziomie: 100-150 PLN/MWh. Obniżenie 

poziomu opłaty zastępczej spowoduje, że cena świadectw pochodzenia spadnie do 

poziomu który nie zapewnia pokrycia kosztów produkcji energii elektrycznej z OZE. 

Wynika z tego, że proponowany zapis w art. 1. ust 4 projektu ustawy, spowoduje 

zmniejszenie produkcji energii z OZE w istniejących jednostkach wykorzystujących 

biomasę. Efekty wprowadzenia tego zapisu będą zauważalne już w roku 2019. W 

przypadku gdy średnia cena energii w roku 2019 będzie wynosiła 250 PLN/MWh, to 

opłata zastępcza w roku 2020 będzie na poziomie 62 PLN/MWh. A takiej sytuacji ceny 

świadectw pochodzenia już w roku 2020 mogą spaść  do poziomu 30 PLN/MWh. Przy 

tak niskiej cenie niskiej cenie świadectw pochodzenia produkcja energii z OZE w 

jednostkach zużywających biomasę zostanie zatrzymana. Przy pozostawianiu tego 

zapisu błędem jest oczekiwanie na uzyskanie zakładanego poziomu produkcji energii 

elektrycznej na poziomie 5 -6 TWh/rok z biomasy może to być poziom znacznie niższy 

(poziom produkcji energii z OZE określono na podstawie informacji przedstawionych 

w uzasadnieniu str. 4) . W takiej sytuacji nie należy zakładać udziału OZE na poziomie 

19,1%, w krajowym zużyciu energii. 

Większość jednostek biomasowych posiada zawarte wieloletnie umowy na dostawy 

biomasy w których cena została uzgodniona na podstawie aktualnych uwarunkowań 
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rynkowych zakładających wzrost cen energii elektrycznej oraz wzrost cen „zielonych” 

świadectw pochodzenia. Proponowany zapis spowoduje drastyczne zachwianie 

uwarunkowań rynkowych skutkujących brakiem opłacalności produkcji energii z 

biomasy – biomasa z zawartych umów będzie nieodbierana o jednostki biomasowy 

będą musiały ponieść kary umowne. Wnioskujemy o pozostawienie sposobu 

wyznaczania opłaty zastępczej Ozjo wg obecnie obowiązujących zapisów. 

19.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie nowelizacji, wysokość jednostkowej 

opłaty zastępczej ma stanowić różnicę między 85% średniej ważonej z cen 

referencyjnych wszystkich technologii obowiązujących w 2018 roku oraz średniej 

rocznej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Brak jest 

jakiegokolwiek uzasadnienia dla przyjęcia, z zastosowaniem do instalacji budowanych 

przed 2016 r, wskaźników cen referencyjnych z 2018 r, dodatkowo pomniejszonych o 

całkowicie arbitralnie przyjęty wskaźnik 0,85. Dla przypomnienia, ostatnie instalacje 

w tym systemie powstały w pierwszej połowie 2016r., a czas przygotowania instalacji 

do realizacji wynosił wtedy około 5 lat. Zatem można założyć, że decyzje o budowie 

najnowszych elektrowni w tym systemie zapadła w latach 2011 - 2012, a zamówienia 

na dostawę składano najpóźniej w I połowie 2014 r. Ponadto blisko 70% istniejącego 

potencjału powstało w latach 2011-2016. A zatem, nawet gdyby uznać, że 

proponowana koncepcja ma jakąś rację bytu, to obliczanie poziomu opłaty zastępczej 

należałoby odnosić do ważonych wolumenami obowiązujących w tym okresie 

kosztów inwestycyjnych z tego okresu.  

Również średnioroczne ceny energii z rynku konkurencyjnego nie są miarodajne. Dla 

branży wiatrowej, która generuje 70% wolumenu energii objętej systemem zielonych 

certyfikatów zdecydowanie bardziej miarodajne są ceny z rynków spotowych (Rynek 

Dnia Następnego i Rynek Dnia Bieżącego), które mają tą cechę, iż w okresach 

zwiększonej generacji wiatrowej, ceny w poszczególnych pasmach godzinowych 

spadają poniżej cen średnich o 20% i więcej. 

Żadnych analiz i wyliczeń uwzględniających te i inne łatwo dostępne dane statystyczne 

i systemowe nie przedstawiono. Aż trudno uwierzyć, że resort odpowiedzialny za 

funkcjonowanie systemu energetycznego nie jest w stanie zweryfikować podpowiedzi 

płynących od nienazwanych w uzasadnieniu, ale względnie łatwych do 

zidentyfikowania „przedsiębiorców”, którzy ewidentnie wprowadzają w błąd 

decydentów, jak i opinię publiczną. Narażają też Polskę na utrwalenie wizerunku 

kraju, który konsekwentnie kontestuje unijną politykę energetyczną i stwarza bariery 

dla inwestorów, którzy chcieliby funkcjonować na krajowym rynku energii. 

Zdaniem PIGEOR w pierwszej kolejności należy zająć się przywróceniem równowagi 

na rynku certyfikatów, co nie będzie procesem prostym, ani szybkim. Występująca na 

rynku nadpodaż certyfikatów może zostać zagospodarowana w perspektywie nie 

krótszej niż 5-7 lat i w tym czasie nie może być mowy o gwałtownym wzroście ich 

cen. Konieczny jest zatem powrót do zaawansowanych już mocno dyskusji o 

sposobach naprawy systemu, w którym ewentualne ograniczenie poziomu opłaty 

zastępczej poniżej jej maksymalnej wartości historycznej (300,03 PLN), jest jedną z 
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możliwych opcji, która jednak nie może być jedynym rozwiązaniem. Pamiętać przy 

tym należy: 

1) O pierwotnej funkcji opłaty zastępczej, którą ustanowiono w 2005 r jako 

„instrument  awaryjny” umożliwiający podmiotom zobowiązanym do potwierdzania 

poprzez umarzanie stosownej ilości świadectw pochodzenia określonego w prawie 

udziału energii z oze w ich sprzedaży lub konsumpcji energii elektrycznej, także 

poprzez wnoszenie opłaty w przypadku braku możliwości nabycia zielonych 

certyfikatów ze względu na ich niedobór na rynku; 

2) Iż opłata zastępcza nie może stanowić alternatywnego sposobu realizacji tego 

obowiązku w sytuacji, gdy podaż świadectw pochodzenia jest wystarczająca do 

pokrycia całego na nie popytu – zadaniem systemu zielonych certyfikatów nie jest 

bowiem wspieranie pośrednio, czy pośrednio Budżetu Państwa wpływami z tytułu 

opłaty zastępczej, a udzielenie godziwego wsparcia inwestorom, którzy zaangażowali 

się w realizację określonych przez Państwo celów oze;  

3) Iż opłata zastępcza powinna mieć poziom odpowiednio wysoki, gwarantujący, iż 

podmioty zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego udziału energii z oze będą w 

pierwszej kolejności zainteresowane nabywaniem świadectw pochodzenia; 

4) Iż opłata zastępcza nie może być wykorzystywana do sztucznego zaniżania wartości 

certyfikatów poniżej granicy rentowności przeciętnych instalacji oze; 

5) Częstotliwość weryfikacji poziomu opłaty zastępczej nie może być zbyt krótka, aby 

w szczególności nie stymulować zjawisk spekulacyjnych i zapewnić odpowiednią 

stabilność cenową.  

Wprowadzenie takiej zmiany w istniejącym systemie wsparcia jest zasadniczo 

sprzeczne z zapisami art. 6 dyrektywy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych  (REDDII). Art. 6 jednoznacznie stwierdza, 

że państwa członkowskie zapewniają, 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.  

Przyczyny wprowadzenia tego zapisu zostały wyjaśnione w motywie 29, w którym 

stwierdza się, że polityka wspierania energii odnawialnej powinna być przewidywalna 

i stabilna i powinna unikać częstych lub mających moc wsteczną zmian. 

Nieprzewidywalność i niestabilność polityki mają bezpośredni wpływ na koszty 

finansowania kapitału, koszty opracowywania projektów, a zatem na ogólne koszty 

wprowadzania energii odnawialnej w Unii. Państwa członkowskie powinny 

zapobiegać sytuacjom, w których weryfikacja wsparcia udzielonego projektom 

dotyczącym energii odnawialnej miałaby negatywny wpływ na rentowność tych 

projektów. W tym kontekście państwa członkowskie powinny wspierać racjonalne pod 

względem kosztów polityki wsparcia i zapewniać ich finansową stabilność. Co więcej, 

publikowany powinien być długoterminowy orientacyjny harmonogram, obejmujący 

najważniejsze aspekty oczekiwanego wsparcia, który jednak nie wpływałby na 

swobodę państw członkowskich co do przydziału środków z budżetu w latach objętych 

tym harmonogramem. 
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Przekazanie do notyfikacji tak ewidentnie sprzecznej ze wskazanym przepisem i z 

uzasadnionymi postulatami branży oze propozycji zmian systemowych nie leży 

absolutnie w interesie Polski, 

Wobec powyższego, PIGEOR postuluje rezygnację z dalszego procedowania tego 

fragmentu proponowanej nowelizacji i podjęcie pilnych prac nad wykorzystaniem 

stanowiska organizacji branżowych, które zakończyły się uzgodnieniem 

kompleksowej propozycji naprawy systemu świadectw pochodzenia. 

20.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Szczegółowe konsekwencje planowanej modyfikacji brzmienia art. 56 ust. 1 Ustawy 

o OZE 

1) Negatywne konsekwencje dla rynku zielonych certyfikatów 

Ustawa wprowadza mechanizm powiązania wysokości opłaty zastępczej z cenami 

energii na rynku konkurencyjnym przy jednoczesnym ograniczeniu ich łącznej sumy 

do wysokości 312 zł/MWh. Przy powszechnym oczekiwaniu wzrostu cen energii w 

kolejnych latach oznacza to perspektywę spadku opłaty zastępczej, która w 2019 r. 

wynosi ok. 130 zł/MWh. Tymczasem jej wysokość szacowana zgodnie z projektem 

ustawy wyniosłaby 117 zł/MWh. 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.     

Obecny projekt ustawy zdestabilizuje rynek zielonych certyfikatów i w sytuacji wciąż 

istniejącej nadpodaży zbliżonej do rocznego popytu doprowadzi do drastycznych 

spadków 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 N-1 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. 

2) Utrata zaufania inwestorów do stabilności systemu wsparcia 

Pozytywne zmiany regulacyjne w zakresie podatku od nieruchomości oraz poprawa 

sytuacji na rynku energii elektrycznej i zielonych certyfikatów wpłynęły na chwilową 

poprawę sytuacji finansowej spółek realizujących przedsięwzięcia wiatrowe, 

biomasowe, fotowoltaiczne czy hydroenergetyczne. Pomimo to większość projektów 

wciąż nie osiągnęła wymaganego poziomu rentowności i zdolności do obsługi 

zadłużenia. Zmniejszeniu uległ jedynie poziom strat. 
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Należy przy tym zaznaczyć, że realne przychody były znacząco niższe niż wynikałoby 

z notowań rynkowych cen energii i zielonych certyfikatów. Średnie przychody 

typowego projektu farmy wiatrowej w 2018 r. wyniosły zaledwie 279,3 zł/MWh i były 

sumą przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży energii elektrycznej (średnia cena na 

rynku konkurencyjnym w 2018 r. wyniosła 194,7 zł/MWh) pomniejszonymi o koszt 

profilu w wysokości 10% i przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów (średnia 

cena ważona wolumenem transakcji wyniosła w 2008 r. 103,8 zł/MWh).  

Inwestorzy mieli jednak nadzieję na osiągnięcie progu rentowności i stabilizacji 

finansowej w kolejnych latach. Obecny projekt poprzez wprowadzenie limitu 

przychodów na zbyt niskim poziomie zamyka nieodwracalnie szanse na osiągnięcie 

rentowności w przyszłości a poprzez de facto likwidację rynku zielonych certyfikatów 

naraża projekty na skutki drastycznego spadku cen zielonych certyfikatów. Ustawa de 

facto odwraca pozytywne skutki wcześniejszych zmian, w tym także dotyczących 

podatku od nieruchomości, gdyż wprowadza po raz kolejny istniejące projekty w straty 

finansowe i ryzyko niewypłacalności. Proponowana modyfikacja formuły ustalania 

opłaty zastępczej stanowi także fundamentalną zmianę zasad systemu wsparcia 

obowiązujących zarówno w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez 

inwestorów jak i także funkcjonujących obecnie tj. od czasu nowelizacji Ustawy o 

OZE z września 2017 r.  

Należy przy tym podkreślić, że fundamentalnie błędne jest odnoszenie limitu 

przychodów dla istniejących projektów powstałych przed 2015 r. na poziomie 85% 

średniej ceny referencyjnej w 2018 r. czyli odzwierciedlającym poziom rentowności 

nowych projektów. Jest to bardzo negatywny sygnał dla inwestorów podejmujących 

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

wsparcia w okresie 15 lat.  

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. 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.   

Postęp technologiczny będzie prowadził do spadku kosztów technologii, lecz to 

zawsze będzie dotyczyło nowych projektów realizowanych w przyszłości. Tymczasem 

projekty już wybudowane potrzebują stabilnych przychodów w całym okresie 

wsparcia dostosowanych do parametrów na moment ich realizacji, aby obsłużyć 

zadłużenie i pokryć koszty funkcjonowania. 

Nie należy przy tym 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. Inwestorzy, którzy ponownie zaufali 

Rządowi i rozważali nowe inwestycje w systemie aukcyjnym ponownie staną przed 
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widmem niewypłacalności funkcjonujących projektów. To doprowadzi do braku 

możliwości pozyskania finansowania dłużnego dla nowych projektów (por. kolejny 

punkt) oraz zniechęci inwestorów do udziału w aukcjach i podejmowania decyzji 

inwestycyjnych.    

3) Negatywne konsekwencje dla sektora bankowego  

Ponowne wprowadzenie znacznej części projektów OZE w straty i ryzyko 

niewypłacalności 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. 

4) Brak nowych inwestycji OZE 

Modyfikacja brzmienia art. 56 ust. 1 Ustawy o OZE i spowodowane przez nią 

konsekwencje mogą doprowadzić do powtórnej utraty zaufania inwestorów i banków 

finansujących nowe inwestycje w stabilność systemu wsparcia oraz mogą narazić na 

fiasko kolejne aukcje planowane w 2019 r. Z trudem odbudowywane zaufanie zostanie 

ponownie utracone, co może definitywnie przekreślić szanse na spełnienie celów OZE 

w najbliższej przyszłości. W rezultacie Polska zostanie zmuszona do dokonywania 

transferu statystycznego energii z OZE, którego koszty wg NIK mogą wynieść nawet 

8 miliardów zł. To w połączeniu z brakiem nowych inwestycji w OZE oraz rosnącymi 

kosztami emisji CO2 będzie miało wpływ na koszty i wzrost cen energii elektrycznej 

dla odbiorców końcowych. 

Należy także podkreślić, że na tej zmianie może także ucierpieć perspektywa rozwoju 

w Polsce morskich farm wiatrowych.  

5) Negatywne konsekwencje prawne i możliwość dochodzenia roszczeń przez 

poszkodowanych inwestorów 

Przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o OZE wprowadza rozwiązania, które mogą 

być uznane za sprzeczne z prawem europejskim i konstytucyjną zasadą ochrony praw 

nabytych, co może narażać inwestorów na duże straty, zaś Skarb Państwa na 

wielomilionowe odszkodowania. 

Wydaje się, że przedstawiona regulacja pozostaje w sprzeczności z treścią i celem 

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

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

(Dz.U.UE.L.2018.328.82 z dnia 21.12.2018 r.). Zgodnie z dyrektywą, obowiązkiem 

państw członkowskich jest:  

− zagwarantowanie właściwego funkcjonowania krajowych systemów wsparcia w 

celu zachowania zaufania inwestorów (motyw 22), z 

− zapobieganie sytuacjom, w których weryfikacja wsparcia udzielonego projektom 

dotyczącym energii odnawialnej miałaby negatywny wpływ na rentowność tych 

projektów. W tym kontekście państwa członkowskie powinny wspierać racjonalne pod 

względem kosztów polityki wsparcia i zapewniać ich finansową stabilność (motyw 

29),  
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− zapewnienie, 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 (art. 6 ust. 1). 

W przypadku wdrożenia przepisu pozostającego w ewidentnej sprzeczności z 

powołaną dyrektywą, powstaje ryzyko uznania jej implementacji za niewłaściwą – 

bardzo prosimy o ponowne rozważenie takiego ryzyka. Odnośnie potencjalnego 

naruszenia zasady ochrony praw nabytych – uzasadnieniem naruszeniem tej zasady 

może być jedynie potrzeba zapewnienia realizacji innej wartości istotnej dla systemu 

prawnego, z czym nie mamy do czynienia w tej sprawie i co nie zostało w ustawie 

uzasadnione. 

21.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Proponujemy utrzymanie dotychczasowego brzmienia przepisu art. 56 ustawy o 

odnawialnych źródłach energii. W przypadku braku możliwości uwzględnienia tego 

postulatu, propozycja zmiany tego przepisu:  

Nowe brzmienie: 

Ozjo –- jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą większą z wartości: (i) 0 i (ii)różnica 

pomiędzy 120% średniej z cen referencyjnych dla wszystkich technologii 

obowiązujących w poprzednim roku, lecz nie niższą niż w roku bazowym 2018  

ważonej mocą zainstalowaną tych technologii na dzień 30 czerwca 2016r., a średnią 

roczną ceną sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim 

roku ogłaszaną przez Prezesa URE obowiązującą za rok kalendarzowy, którego 

dotyczy obowiązek, niezależnie od terminu wykonania tego obowiązku, z 

uwzględnieniem art. 67 ust. 2.” 

Oraz dodanie zapisu w w art. 47 OZE” 

„Podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2, jest obowiązany do wykonania obowiązku 

określonego w art. 52 ust. 1 pkt 1, w przypadku, gdy którakolwiek z średnioważonych 

cen praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia lub świadectw 

pochodzenia biogazu rolniczego będzie niższa od wartości jednostkowej opłaty 

zastępczej określonej zgodnie z art. 56 dla roku kalendarzowego, którego dotyczy 

wykonanie obowiązku.” 

Uzasadnienie: Wątpliwości interpretacyjne istniejące w obecnym brzmieniu Ustawy o 

OZE, w kontekście możliwości uiszczania opłaty zastępczej powodują, że podmioty 

zobowiązane do wykonania obowiązku, nie mają pewności do jakiej stawki „Oz” oraz 

cen referencyjnych należy się odnosić realizując obowiązek umorzeniowy. 

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie, że realizacja obowiązku dotyczy 

roku kalendarzowego, za który wykonywany jest obowiązek. W przypadku, jeśli cena 

roczna i miesięczna w roku kalendarzowym przekracza „Oz” dla tego roku 

kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, to w okresie 01.01.-30.06 roku 

następującego po roku, którego dotyczy obowiązek powinna istnieć możliwość 

uiszczania Oz. W odwrotnym przypadku nie powinno być tej możliwości. Ponadto 

konieczna jest regulacja uwzględniająca ryzyko w ujemnej wartości opłaty zastępczej. 

 

22.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 
Towarzystwo Obrotu 

Energią 

Proponowana zmiana: Ozjo-jednostkową opłatę zastępczą stanowiącą różnicę 

pomiędzy 85% średniej z cen referencyjnych dla wszystkich technologii 
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obowiązujących w 2018 r. ważonej mocą zainstalowaną tych technologii na dzień 30 

czerwca 2016r., a średnią roczną ceną sprzedaży energii elektrycznej na rynku 

konkurencyjnym w poprzednim roku ogłaszaną przez Prezesa  URE obowiązującą za 

rok kalendarzowy, którego dotyczy obowiązek, niezależnie od terminu wykonania 

tego obowiązku, z uwzględnieniem art. 67 ust. 2. 

Uzasadnienie: Istniejące w obecnym brzmieniu Ustawy o OZE wątpliwości 

interpretacyjne co do możliwości uiszczania opłaty zastępczej powodują, że podmioty 

zobowiązane do wykonania obowiązku nie mają pewności do jakiej stawki Oz oraz 

cen referencyjnych należy się odnosić realizując obowiązek umorzeniowy. 

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie, że realizacja obowiązku dotyczy 

roku kalendarzowego, za który wykonywany jest obowiązek. W przypadku jeśli cena 

roczna i miesięczna w roku kalendarzowym przekracza Oz dla tego roku 

kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, to w okresie 01.01.-30.06 roku 

następującego po roku, którego dotyczy obowiązek powinna istnieć możliwość 

uiszczania Oz. W odwrotnym przypadku nie powinno być tej możliwości. 
23.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Polskie Elektrownie 

Wiatrowe Sp. z o.o. 

Wnoszę o usuniecie z Projektu Ustawy pkt 4 w art. 1. 

1. Niezgodność założeń leżących u podstaw uzasadnienia zmian legislacyjnych z 

faktami przedstawianymi Komisji Europejskiej przez polski Rząd  

W uzasadnieniu do Projektu Ustawy stwierdzono, że „Interwencja legislacyjna ma na 

celu przyjęcie rozwiązania utrzymującego rynkową cenę świadectw pochodzenia na 

poziomie skorelowanym z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach z 

odnawialnego źródła.” (str. 2). Projekt Ustawy nie realizuje wskazanego celu, 

ponieważ ustalony w Projekcie Ustawy maksymalny poziom przychodów z 1MWh 

energii wytworzonej w instalacji OZE funkcjonującej w systemie świadectw 

pochodzenia jest znacznie niższy niż rzeczywisty koszt wytworzenia energii w takiej 

instalacji.  

Zgodnie z treścią uzasadnienia do Projektu Ustawy maksymalny, możliwy do 

osiągnięcia, przychód z 1MWh jednostki OZE działającej w systemie świadectw 

pochodzenia będzie wyznaczony jako 85% średniej ważonej cen referencyjnych z 

2018 r. Ze wzoru Ozjo przedstawionego na str. 9 uzasadnienia można wprost ustalić, 

że będzie to kwota 312,08 zł.  

Z przytoczonych zapisów uzasadnienia Projektu Ustawy wynika, że Ustawodawca 

ustalił, iż średni koszt wytwarzania 1MWh energii elektrycznej w instalacjach OZE 

funkcjonujących w systemie świadectw pochodzenia wynosi 312,08 zł. Ten wniosek, 

niepoparty jakakolwiek analizą merytoryczną. Jest on natomiast sprzeczny z 

wcześniejszymi twierdzeniami polskiego Rządu przekazanymi formalnie Komisji 

Europejskiej w toku postępowania dotyczącego ustalania przez Komisję Europejską 

zgodności z prawem europejskim polskiego systemu wsparcia w formie świadectw 

pochodzenia (Decyzja o sygnaturze C(2016) 4944)  („Decyzja KE”).  

We wspomnianej sprawie rozpatrywanej przez Komisję Europejską w latach 2013 – 

2016 polski Rząd bronił stanowiska, zgodnie z którym polski system świadectw 

pochodzenia nie stanowi nadmiernego wsparcia dla wytwórców energii z OZE. Polski 

Rząd dowodził, że koszty wytworzenia energii elektrycznej w jednostkach OZE 
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funkcjonujących w systemie świadectw pochodzenia są wyższe niż uzyskiwane 

wówczas przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia. Na 

poparcie swojego stanowiska polski Rząd przedstawił Komisji Europejskiej 

ekspertyzę sporządzoną przez Ernst & Young w oparciu o standardy inwestycyjne oraz 

dane objęte poufnością informacji statystycznych pochodzące z GUS/ARE i uzyskane 

od Polskiego Towarzystwa Energetycznego („Ekspertyza EY”). Z danych zawartych 

w Ekspertyzie EY wynika, że średni koszt wytworzenia 1MWh energii (LCOE) w 

instalacji OZE funkcjonującej w systemie świadectw pochodzenia wynosi 506 zł 

(Tabela 1, motyw 101).  

Zgodnie z praktyką rynkową branży energetycznej koszt wytworzenia 1MWh energii 

jest ustalany jako wskaźnik LCOE (levelized cost of energy). Jest to wskaźnik 

uwzględniający m.in. nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, nakłady 

odtworzeniowe, koszty finansowe, uzasadnioną stopę zwrotu oraz żywotność 

instalacji. Wskaźnik LCOE jest powszechnie stosowany (również przez Komisję 

Europejską) jako minimalny poziom przychodu z 1MWh wytworzonej energii 

zapewniający rentowność inwestycji. Przychód poniżej poziomu LCOE oznacza, że 

inwestycja jest nierentowna.  

Oceniając rzetelność przekazanych przez polski Rząd danych dotyczących 

rzeczywistych kosztów wytwarzania energii w instalacjach OZE działających w 

systemie świadectw pochodzenia Komisja Europejska stwierdziła miedzy innymi, że  

„(…) Polska przedstawiła wyczerpujące informacje, które pokazują, że w efekcie 

ogólnym system wsparcia nie prowadzi do nadmiernej kompensacji (zob. tabele 2-4).” 

(motyw 185) 

„Obliczenia LCOE przedłożone przez polskie władze, biorąc pod uwagę rzeczywiste 

koszty poniesione przez instalacje (zob. tabela 1), dokładniej oceniają rentowność 

takich zakładów i ogólny brak nadmiernej rekompensaty. Polska wyjaśniła i 

uzasadniła wszystkie składniki kosztów uwzględnione w obliczeniach LCOE (…)” 

(motyw 190) 

„(…) obliczenia  LCOE przedłożone przez władze polskie, biorąc pod uwagę 

faktyczne koszty poniesione przez instalacje (zob. tabele 1-4) są dokładniejsze niż 

przesłane przez podmioty trzecie w odniesieniu do oceny rentowności beneficjentów i 

łącznie niewystępowanie nadmiernej  rekompensaty. (…) Komisja nie ma podstaw, by 

wątpić w prawdziwość informacji przesłanych przez Polskę.” (motyw 205) 

Z przytoczonych powyżej fragmentów Decyzji KE jednoznacznie wynika, że 

podejmując decyzję  o uznaniu polskiego systemu świadectw pochodzenia za zgodny 

z rynkiem wewnętrznym Komisji Europejskiej polegała na przekazanych przez polski 

Rząd danych dotyczących kosztów wytwarzania energii w instalacjach OZE 

działających w systemie świadectw pochodzenia. Jeszcze raz podkreślić należy, że to 

polski Rząd dowiódł przed Komisją Europejską, że uśredniony poziom kosztów 

wytwarzania energii w instalacjach OZE działających w systemie świadectw 

pochodzenia wynosi 506 zł/MWh. 

Proponowana zmiana zasad funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia dotyczy 

tych samych, działających do dzisiaj, instalacji, dla których polski Rząd ustalił 
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uśredniony koszt wytwarzania energii na poziomie 506 zł/MWh. Uprzedzając 

spodziewany argument Projektodawcy, że od czasu przygotowania Ekspertyzy EY 

nastąpiła zmiana poziomu LCOE dla instalacji OZE odpowiadam, że zmiana ta 

rzeczywiście nastąpiła, ale w odniesieniu do nowobudowanych instalacji, głównie ze 

względu na wzrost wydajności oraz spadek nakładów inwestycyjnych. Poziom LCOE 

dla jednostek wytwórczych funkcjonujących w okresie sporządzania Ekspertyzy EY 

nie uległ zmianie do dzisiaj i w tym zakresie przedstawiam poniżej szczegółowe 

uzasadnienie takiego stwierdzenia.  

Jak wspomniano wcześniej głównymi czynnikami wpływającymi na poziom LCOE 

są: nakłady inwestycyjne, nakłady odtworzeniowe, żywotność instalacji, koszty 

operacyjne, koszty finansowe i uzasadniona stopa zwrotu. Należy zauważyć, że dla już 

wybudowanych instalacji OZE poziom LCOE nie ulega istotnej zmianie wraz z 

upływam czasu. Inwestor nie ma możliwości zmniejszenia poniesionych już nakładów 

inwestycyjnych, nie ma możliwości wydłużenia żywotności zakupionych urządzeń, 

nie może zrezygnować z kosztów serwisu oraz podatku od nieruchomości, które są 

głównymi pozycjami kosztów operacyjnych. Również uzasadniona stopa zwrotu nie 

mogła ulec istotnej zmianie, ponieważ od 2016 r. nie zmieniły się wyznaczane przez 

Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe, od których w głównej mierze zależy 

oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu z inwestycji. W konsekwencji nie ma 

żadnych podstaw aby ustalić, że poziom LCOE dla istniejących instalacji OZE spadł z 

506 zł/MWh w 2016 r. (rok wydania Decyzji KE) do 312 zł/MWh na początku 2019 

r. 

Kwota 312 zł przyjęta w uzasadnieniu do Projektu Ustawy jako „maksymalny możliwy 

do osiągnięcia przychód jednostki OZE z systemie ZC”, wbrew twierdzeniom 

Projektodawcy, nie ma żadnego związku z poziomem kosztów wytwarzania energii w 

instalacjach OZE działających w systemie świadectw pochodzenia.  

W kontekście obowiązku notyfikowania do Komisji Europejskiej planowanych zmian 

w systemie świadectw pochodzenia, Polska będzie musiała: (a) poinformować 

Komisję Europejską, że dane, na podstawie których Komisja Europejska wydała 

Decyzję KE były nieprawdziwe, a rzeczywisty uśredniony poziom LCOE dla 

wszystkich instalacji działających w systemie świadectw pochodzenia wynosi i 

wynosił historycznie 312 zł/MWh albo (b) przyznać, że poziom maksymalnego 

przychodu z 1MWh ustalony w Projekcie Ustawy jest niższy niż poziom LCOE, co 

oznacza świadomą akceptację doprowadzenia do nierentowności większości 

istniejących instalacji OZE. W pierwszym przypadku powstaje realne ryzyko powrotu 

przez Komisję Europejską do oceny zgodności polskiego systemu świadectw 

pochodzenia z postanowieniami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w 

konsekwencji ryzyko zwrotu przez wszystkich beneficjentów systemu wsparcia 

otrzymanej wcześniej pomocy. W drugim przypadku „urzędowe” ustalenie 

maksymalnego poziomu przychodu z 1MWh energii poniżej kosztu jego wytworzenia 

jest oczywistym przypadkiem wywłaszczenia inwestorów. Ponadto, w drugim 

przypadku, należy się spodziewać, że Komisji Europejskiej trudno będzie 

zaakceptować zmiany systemu wsparcia, których oczywistym efektem może być 
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zmniejszenie polskiego potencjału OZE. Szczególnie w sytuacji, w której Polska 

poinformowała Komisję Europejską, że istnieje ryzyko nieosiągnięcia minimalnego 

poziomu udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii.    

Aby uniknąć opisanych powyżej negatywnych konsekwencji zarówno dla Polski jak i 

beneficjentów systemu wsparcia w formie świadectw pochodzenia konieczne jest: (a) 

zaniechanie wprowadzania projektowanych zmian w systemie wsparcia; (b) albo 

przyjęcie w Projekcie Ustawy, że łączny maksymalny przychód z 1MWh wytworzonej 

energii wyniesie 506 zł, a nie 312,08 zł. 

W związku z tym, że potencjalna zmiana Decyzji KE może doprowadzić do istotnych 

negatywnych skutków finansowych dla Polski i polskich przedsiębiorców, a także 

poważnych szkód wizerunkowych w przypadku uznania przez Komisję Europejską, 

że polski Rząd posługiwał się historycznie nierzetelnymi danymi w toku postępowania 

zakończonego wydaniem Decyzji KE, kopię pisma kieruję bezpośrednio do Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów.  

2. Naruszenie art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 

dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych 

Działania legislacyjne zmierzające do obniżenia cen świadectw pochodzenia stoją w 

sprzeczności z zapisami nowej dyrektywy unijnej dotyczącej odnawialnych źródeł 

energii (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 

grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych). 

Zgodnie z art. 6 wspomnianej dyrektywy „państwa członkowskie zapewniają, 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.” Przewidziane w Projekcie Ustawy ustanowienie 

maksymalnej kwoty przychodów z 1MWh wytworzonej energii na poziomie niższym 

niż ustalony przez polski Rząd poziom LCOE jest niewątpliwie działaniem 

pogarszającym na trwałe rentowność projektów, które korzystają ze wsparcia w 

ramach systemu świadectw pochodzenia.  

Mimo, iż termin implementacji dyrektywy mija w 2021 r. to wydaje się, że 

podejmowanie działań stojących w oczywistej sprzeczności z oczekującymi na 

implementację przepisami prawa europejskiego, narusza zasadę zaufania obywatela 

do państwa i stanowionego przez państwo prawa. Działanie takie może również 

stanowić przeszkodę w uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na planowane zmiany 

w systemie świadectw pochodzenia.  

3. Naruszenie wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zasad konstruowania 

systemów wsparcia OZE 

W 2013 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące zasad 

konstruowania systemów wsparcia inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii  

(„Wytyczne”). Komisja Europejska podkreśliła w Wytycznych, że zmiany zasad 

funkcjonowania systemów wsparcia OZE są niezbędne w celu dostosowania poziomu 

wsparcia do spadających nakładów inwestycyjnych dotyczących instalacji OZE. 
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Podkreślono jednak, że zmiany nie mogą naruszać poziomów zwrotu z inwestycji już 

zrealizowanych i powinny dotyczyć przyszłych instalacji, co wydaje się oczywiste, 

ponieważ spadek nakładów inwestycyjnych nie dotyczy inwestycji już 

zrealizowanych. Komisja Europejska stwierdziła, że zmiany zasad funkcjonowania 

systemów wsparcia nie mogą naruszać uzasadnionych oczekiwań inwestorów w 

zakresie rentowności zrealizowanych inwestycji. Zalecono także, aby wszelkie zmiany 

zasad funkcjonowania systemów wsparcia poprzedzały szerokie konsultacje publiczne 

trwające 4-6 tygodni.  

Nie wymaga szczegółowego uzasadnienia stwierdzenie, że Projekt Ustawy narusza 

wszystkie wspomniane powyżej zalecenia zawarte w Wytycznych. Projekt Ustawy 

negatywnie wpływa na poziom rentowności istniejących instalacji, nie bierze pod 

uwagę zasadnych oczekiwań inwestorów w zakresie minimalnego poziomu 

przychodów, a konsultacje publiczne trwające zaledwie tydzień nie dają jakiejkolwiek 

szansy na rzetelną debatę dotyczącą proponowanych zmian.  

4. Naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego 

przez państwo prawa 

Oczywistym naruszeniem zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez 

państwo prawa jest, jak wyżej wspomniano, proponowanie zmian legislacyjnych 

stojących w sprzeczności z oczekującymi na implementację przepisami dyrektywy 

unijnej. Ponadto w ocenie Spółki naruszeniem tej samej konstytucyjnej zasady jest 

sama propozycja wprowadzania radykalnych zmian w systemie wsparcia, który 

powinien być stabilny i przewidywalny w wieloletniej perspektywie w związku z tym, 

że służy wspieraniu inwestycji o wieloletnim okresie zwrotu. Dr Janusz Kochanowski, 

nieżyjący już Rzecznik Praw Obywatelskich, w taki sposób wyjaśnił fundamentalne 

znaczenie zasady zaufania obywatela do państwa i prawa w demokratycznym państwie 

prawa:  

„Zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na 

pewności prawa, rozumianej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako 

pewien zespół cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce 

bezpieczeństwo prawne. Dzięki tym cechom  prawa  jednostka  ma  możliwość  

podejmowania  decyzji  o  swoim  postępowaniu  w  oparciu  o  pełną  znajomość  

przesłanek  działania  organów  państwowych  oraz  konsekwencji  prawnych,  jakie  

jej  działania  mogą  pociągnąć  za  sobą.  Jednostka  winna  mieć  możliwość określenia   

zarówno   konsekwencji   poszczególnych   zachowań   i   zdarzeń   na   gruncie   

obowiązującego  w  danym  momencie  stanu  prawnego  jak  też oczekiwać, że 

prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny.  Bezpieczeństwo  prawne  jednostki  

związane  z  pewnością  prawa  umożliwia  więc przewidywalność działań organów 

państwa a także prognozowanie działań własnych.” 

Nie ulega wątpliwości, że zawarta w Projekcie Ustawy propozycja ustalenia 

maksymalnego poziomu wynagrodzenia dla wytwórców energii z OZE na poziomie 

znacząco niższym niż ustalony przez sam Rząd poziom kosztów prowadzenia 

działalności jest naruszeniem zasady zaufania do państwa i stanowionego przez 

państwo prawa.  
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5. Naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej i równego traktowania podmiotów 

prawa 

W dniu 24 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

opublikowano zapowiedź zmian legislacyjnych, które ostatecznie przybrały kształt 

Projektu Ustawy. W zapowiedziach tych wprost wskazano, że celem zmian ma być 

„obniżenie wysokości poziomu opłaty zastępczej a w rezultacie ceny praw 

majątkowych na przyszłe lata.”   Z treści komunikatu wynika, że obniżenie ceny 

zielonych certyfikatów ma doprowadzić do spadku cen energii elektrycznej dla 

odbiorców końcowych. Oznacza to, że poprawa sytuacji finansowej odbiorców 

końcowych będzie realizowana kosztem wytwórców energii z OZE.  

Podobny cel „zamrożenia” cen energii dotyczy ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa o Cenach 

Energii”). W Ustawie o Cenach Energii przewidziano, że straty podmiotów 

zajmujących się obrotem energią, w związku z „zamrożeniem” cen energii dla 

odbiorców końcowych, będą pokrywane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. W 

konsekwencji podmioty zajmujące się obrotem energią nie poniosą żadnych 

finansowych ciężarów związanych z realizacją programu „zamrożenia” cen energii. 

Podobny mechanizm rekompensat nie został przewidziany w Projekcie Ustawy, choć 

zasada równego traktowania podmiotów wymaga aby podmioty uczestniczące w 

realizacji tych samych celów Ustawodawcy były traktowane jednakowo. Projekt 

Ustawy zakłada, że „zamrożenie” cen energii będzie realizowane kosztem odebrania 

producentom energii z OZE możliwości uzyskania przychodów na poziomie który 

polski Rząd historycznie uznał za minimalny poziom rentowności (506 zł/MWh). 

Trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie tak oczywistego naruszenia 

zasady równego traktowania przedsiębiorców.  

Warto przy tym zauważyć, że konsekwencją wprowadzenia Ustawy o Cenach Energii 

było pozbawienie wytwórców energii z OZE części uzyskiwanych przez nich 

przychodów (bez rekompensaty takiej jak przewidziana dla spółek obrotu). Jednym z 

działań zrealizowanych poprzez Ustawę o Cenach Energii było obniżenie akcyzy z 20 

zł do 5 zł, co doprowadziło do obniżenia rynkowych cen świadectw pochodzenia, 

ponieważ w tych cenach uwzględniona jest wartość zwolnienia z akcyzy, jaką daje 

umorzenie posiadanego świadectwa pochodzenia.  

W świetle publikowanych niedawno szacunków wyników finansowych państwowych 

grup energetycznych należy rozważyć czy właściwym jest obciążanie kosztami 

„zamrażania” cen energii przedsiębiorców działających w branży OZE. Prowadzona 

przeze mnie Spółka odnotowuje skumulowaną stratę netto na poziomie kilku milionów 

złotych, podczas gdy jedna z największych w Polsce grup energetycznych szacuje zysk 

netto za 2018 r. na poziomie prawie 1,5 mld zł. Wydaje się zatem, że w zgodzie z 

zasadą sprawiedliwości społecznej to wytwórcy energii z OZE powinni otrzymać 

rekompensaty za ponoszenie ciężarów finansowych programu „zamrażania” cen 

energii, podczas gdy duże grupy energetyczne są w stanie choćby częściowo 

udźwignąć ciężar kosztów realizacji wspomnianego programu społecznego. 
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24.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

ClientEarth Fundacja zwraca przy tym uwagę, że Komisja może podać w wątpliwość w 

szczególności, wynikający z art. 56 ustawy o OZE5, różny sposób kalkulowania opłaty 

zastępczej w odniesieniu do biogazowni rolniczych i pozostałych technologii OZE, 

dokonywany de facto w ramach tego samego systemu wsparcia (świadectw 

pochodzenia). 

 

25.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Izba Energetyki 

Przemysłowej i 

Odbiorców Energii 

PKN ORLEN wyraża wątpliwość i zastanawia się jak będzie wyglądało wyznaczanie 

opłaty zastępczej w przypadku technologii obowiązujących w 2018 r., a 

nieobowiązujących w 2016 r., tzn. takich, które w 2016 nie miały mocy 

zainstalowanej? 

 

26.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Polsko-Portugalska 

Izba Gospodarcza 

PPCC, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Hiszpańska 

Izba Gospodarcza 

PHIG 

Zdaniem PPPCC powyższe rozwiązanie zawiera dwa fundamentalnie złe założenia 

w zaproponowanej modyfikacji brzmienia art. 56 ust. 1 Ustawy o OZE dotyczącego 

definicji opłaty zastępczej: 

a) zaproponowany maksymalny poziom przychodów instalacji OZE na poziomie 312 

zł/MWh jest niewystarczający w celu pokrycia kosztów operacyjnych i spłaty 

zadłużenia inwestycyjnego wraz z odsetkami i nie uwzględnia zwrotu 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 co doprowadzi do sztucznego ograniczenia rynku oraz drastycznego spadku 

cen i w efekcie obniżenia popytu na zielone certyfikaty. 

Wprowadzenie proponowanego algorytmu wyznaczy sztuczny maksymalny do 

osiągnięcia przychód jednostki OZE funkcjonującej w systemie zielonych 

certyfikatów i uzależni wysokość opłaty zastępczej w kolejnych latach od poziomu 

ceny energii na szacowanym, nieprzekraczalnym poziome 312 zł/MWh. Zgodnie z 

proponowanymi zmianami będzie to przychód maksymalny, ale nie gwarantowany, co 

oznacza, że może on być znacznie niższy. 

W opinii PPCC wprowadzenie takich rozwiązań legislacyjnych zawartych w Projekcie 

doprowadzi do braku możliwości osiągnięcia celów, które Projektodawca przedstawił 

w OSR tj. do niespełnienia celów OZE i uniknięcia kosztu transferu statystycznego w 

wysokości 8 miliardów zł (według szacunków NIK). 

W obecnym systemie to nie zielone certyfikaty 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 oparcia polskiej energetyki w 

głównej mierze na najbardziej emisyjnym źródle jakim jest węgiel. Wyhamowanie 

inwestycji w OZE, na skutek wprowadzenia proponowanych przez Ministerstwo 

zmian, może ten problem dodatkowo pogłębić. 

W ocenie PPCC uchwalenie Projektu przyczyni się do powstania spadkowej tendencji 

notowań wartości świadectw pochodzenia, doprowadzając do realnego ryzyka 

bankructwa inwestorów z sektora zielonej energii. Z dostępnych na rynku modeli 

dotyczących prognoz kształtowania się cen zielonych certyfikatów wyraźnie widać, że 

niemal niemożliwe staje się osiągnięcie takiego poziomu, który umożliwi osiągnięcie 
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oczekiwanej rentowności z inwestycji i co najważniejsze spłaty zadłużenia 

wybudowanych już projektów. 

Ponadto przypominamy, że w ostatnich latach Inwestorzy ponieśli bardzo dotkliwe 

straty, a z udostępnionej PPCC analizy danych Agencji Rynku Energii wykonanej 

przez firmę TPA wynika, że zagrożonych bankructwem może być ok. 70 proc. 

istniejących instalacji. 

Z podobnym 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. 

27.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Polsko-Portugalska 

Izba Gospodarcza 

PPCC, 

Polsko-Hiszpańska 

Izba Gospodarcza 

PHIG 

PPCC podkreśla, że 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. 

 

28.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Polsko-Portugalska 

Izba Gospodarcza 

PPCC, 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Hiszpańska 

Izba Gospodarcza 

PHIG 

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. Doprowadzi to 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. 

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. 

 

29.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Polsko-Portugalska 

Izba Gospodarcza 

PPCC, 

 

 

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

istotnie pogarszająca zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez 

zagranicznych inwestorów OZE. W opinii PPCC zapewne stanie się to podstawą do 

wystąpienia przez tych inwestorów z roszczeniami przeciwko Skarbowi Państwa w 

celu zasądzenia odszkodowania za poniesione szkody lub utracone zyski. Ma to 
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Polsko-Hiszpańska 

Izba Gospodarcza 

PHIG 

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 dla inwestorów. 

30.  art. 1 pkt 4 

(art. 56 ust. 1) 

Polsko-Portugalska 

Izba Gospodarcza 

PPCC, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Hiszpańska 

Izba Gospodarcza 

PHIG 

Zdaniem PPCC przytoczona regulacja unijna jest jasnym i jednoznacznym 

potwierdzeniem jednej z podstawowych, choć nie tak wprost wyrażonych, zasad 

konstytucyjnych już obowiązujących w polskim porządku prawnym, która tak często 

przy okazji uregulowań odnoszących się do systemu wsparcia OZE doznawała 

uszczerbku – 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 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. 

Zaakceptowanie treści znowelizowanego art. 56 ust. 1 ustawy o OZE będzie stanowić 

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, które są także członkami PPCC, podejmowały decyzje w oparciu o obecnie 

obowiązujący stan prawny i zaprojektowany rozwój tego sektora energii (zarówno w 

regulacjach unijnych, jak i w prawie polskim). Na tej podstawie skalkulowały 

spodziewane koszty i zwrot z inwestycji. Projektowana zmiana regulacji zaskakuje 
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rynek i powoduje ekonomiczną nieopłacalność rozpoczętych inwestycji oraz 

rzeczywiste straty finansowe. 

Ponadto, zdaniem PPCC zmiana ta spowoduje naruszenie praw do ochrony inwestycji, 

podjętych w określonym stanie prawnym, a przez to ugodzi w ochronę praw nabytych 

na podstawie tych przepisów. 

PPCC podkreśla, że Projekt w obecnym brzmieniu narazi 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. Projekt 

naruszy także art. 2 Konstytucji RP – zasadę demokratycznego państwa prawa i 

ochrony praw nabytych. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie możliwość 

dochodzenia przez inwestorów od Skarbu Państwa odszkodowania za straty 

poniesione wskutek wprowadzenia tego rodzaju regulacji, zarówno w wysokości 

równowartości poniesionych nakładów, jak i nieuzyskanych korzyści (zysków). 

31.  art. 1 pkt 7 

(art. 70a ust. 1 

i 2) 

 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Odniesienie do treści art. 70c ust. 1-5. 

Wskazane odniesienie może wymagać weryfikacji dla zachowania poprawności 

interpretacyjnej. 

 

32.  art. 1 pkt 7 lit 

a i b 

(art. 70a ust. 1 

i 2) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Art. 1 pkt 7) lit. a) i b) Projektu błędnie przywołuje wyrazy, które mają stanowić 

odniesienie do zmiany lub które mają być zastąpione. W odniesieniu do art. 70a ust. 1 

uOZE, w części wspólnej użyto nieprawidłowej formy wyrazu „zobowiązany” 

powinno być: „zobowiązanemu”. W art. 70a ust. 2 nie ma zawrotu „albo innemu 

podmiotowi”, jest natomiast wyraz „zobowiązany”. Kwestie te wymagają korekty 

technicznej Projektu. 

 

33.  art. 1 pkt 8 

(art. 70b) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

W art. 1 pkt 8 dokonać zmian art. 70b: 

a) w ust. 3 w pkt 7 po wyrazie „podmiotowi” dodaje się wyrazy „na zasadach innych 

niż określone w art. 70c ust. 1-5”, skreśla się wyrazy "innemu niż sprzedawca 

zobowiązany ",  

b) w ust. 4 w pkt 1 w lit. a po wyrazie „energii” dodaje się wyrazy „jeżeli jest ono 

wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego”,  

c) w ust. 8 na końcu po kropce dodaje się następujące wyrazy: „Zaświadczenie, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera także informację o cenie 

skorygowanej oraz wartościach, PIc, I, IPMOZE, o których mowa w art. 39a ust. 5.",  

d) w ust. 9 w pkt 1 wyrazy „w przypadku wytwórców, którzy zadeklarowali sprzedaż 

niewykorzystanej energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu” zastępuje się 

wyrazami „w przypadku wytwórców o których mowa w art. 70a ust. 1, którzy 

zadeklarowali sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej sprzedawcy 

zobowiązanemu”,  

e)  w ust. 9 w pkt 2 wyrazy „w przypadku wytwórców, którzy zadeklarowali sprzedaż 

niewykorzystanej energii elektrycznej wybranemu podmiotowi, innemu niż 

sprzedawca zobowiązany” zastępuje się wyrazami „w przypadku wytwórców o 

których mowa w art. 70a ust.1, którzy zadeklarowali sprzedaż niewykorzystanej 
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energii elektrycznej wybranemu podmiotowi, innemu niż sprzedawca zobowiązany na 

zasadach innych niż wskazane w art. 70c ust. 1-5, albo wytwórców o których mowa w 

art. 72 ust.2” 

g) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) mocy zainstalowanej instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 

3 pkt 4, lub ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2; w tej sytuacji do 

zmienionej deklaracji wytwórca załącza dokumenty, o których mowa w ust. 4.”, 

h) uchyla się ust. 12, 

i) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

„12a. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 1 lit. d, opłata rezerwacyjna, wnoszona zgodnie z ust. 6, podlega przepadkowi 

na rzecz Prezesa URE.”; 

j) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: 

"16a. W przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność instalacji odnawialnego 

źródła energii, wytwórca przenoszący własność oraz nabywca tej instalacji występują 

do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8 dla 

nabywcy tej instalacji." 

j) ust. 17 otrzymuje brzmienie : 

"W przypadku, o którym mowa w ust. 16 i 16a, przepisy ust. 9 i 11-14 stosuje się 

odpowiednio 

Uzasadnienie: Proponowane zmiany dostosowują przepis do modelu, w którym 

sprzedawca zobowiązany może – na zasadach – rynkowych nabywać energię od 

wytwórców, którzy samodzielnie rozliczają ujemne saldo z zarządcą rozliczeń.  

Ponadto przewiduje się uzupełnienia treść zaświadczenia wydawanego przez Prezesa 

URE o dane niezbędne do ustalenia prawidłowej ceny skorygowanej, w tym w 

przypadku zwiększenia pomocy publicznej otrzymanej przez wytwórcę. 

Przepisy precyzują również zasady transferu zaświadczenia w razie zmiany sprzedaży 

instalacji odnawialnego źródła energii. 

34.  art. 1 pkt 8 lit. 

a 

(art. 70b ust. 3 

pkt 7) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Art. 1 pkt 8) lit. a) in fine Projektu wskazuje na zwrot „innemu niż sprzedawca 

zobowiązany”, przy czym w przepisie art. 70b ust. 3 pkt 7) uOZE taki zwrot nie 

występuje. Przedmiotowe postanowienie Projektu wymaga korekty technicznej. 

 

35.  art. 70b ust. 

5a-5b ustawy 

OZE 

(propozycja 

dodania) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Wydłużenie terminu umów o przyłączenie do sieci 

Postanowienia Projektu zwiększają wątpliwości odnośnie terminów obowiązywania i 

innych aspektów umów o przyłączenie do sieci. W przypadku przyjęcia przez 

ustawodawcę przepisów proponowanych w Projekcie, uOZE zawierać będzie kilka 

przepisów odnoszących się do umów o przyłączenie, przy czym mają one lub będą 

miały zastosowanie przede wszystkim do instalacji korzystających z systemu 

aukcyjnego. Na gruncie obecnie obowiązującego uOZE, również w brzmieniu po 

wejściu w życie Projektu, operator sieci elektroenergetycznej nie jest zobligowany do 

dostosowania umów o przyłączenie w przypadku instalacji zgłaszanych do 

mechanizmów FiT lub FiP, co powinno ulec zmianie.  
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W celu rozwiązania powyższego problemu, w lipcu 2018 r., w piśmie skierowanym 

do Ministerstwa Energii, PIGEOR zaproponował, przy okazji najbliższej nowelizacji 

uOZE, wprowadzenie przepisu art. 70b ust. 5a oraz 5b, zaczerpnięte per analogiam z 

przepisów art. 81 ust. 10 i 11 uOZE. Zgodnie z przedstawioną koncepcją nowe 

przepisy mogłyby brzmieć następująco: 

Art. 70b uOZE: 

[…] 

5a. Umowy o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, na 

podstawie których termin określony w art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne 

upływa przed końcem odpowiedniego terminu określonego w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. 

d), wymagają dostosowania w terminie 30 dni od dnia poinformowania właściwego 

przedsiębiorstwa energetycznego przez wytwórcę o wydaniu zaświadczenia, o którym 

mowa w art. 70b ust. 8. 

5b. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dostosowania umowy 

o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 

5a, 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. 

 

Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 6 uOZE, okres ważności dokumentów tj. warunków 

przyłączenia lub umowy o przyłączenie dla instalacji, które złożyły deklarację lub 

mają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, w dniu ich złożenia nie może być 

krótszy niż 6 miesięcy. 

Z kolei art. 1 pkt 30) Projektu zakłada dodanie do art. 192 uOZE ust. 3-5 wskazujących 

m.in. iż 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 2020 r. i nie później niż na dzień 31 stycznia 2020 r. 

Następnie, art. 81 ust. 9 uOZE, w brzmieniu proponowanym w art. 1 pkt 16) lit. b) 

Projektu, wskazuje, iż w przypadku wytwórców, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, 

koniec terminu na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, o którym 

mowa w art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo, o którym mowa w art. 

192 ust. 1 uOze, w odniesieniu do mocy instalacji objętej wygraną ofertą aukcyjną, nie 

może przypadać przed upływem terminu na wytworzenie po raz pierwszy energii 

elektrycznej określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 uOze. 

Już sama konstrukcja ww. przepisów jest nieczytelna, a nadto wydaje się, że ich 

postanowienia wzajemnie ze sobą nie korespondują. 

Przede wszystkim, o czym wskazano wyżej, operator systemu elektroenergetycznego 

nie ma obowiązku dostosowania umów o przyłączenie do sieci dla instalacji chcących 

skorzystać z systemów FiT/FiP. Ponadto projektowany przepis art. 192 ust. 3 uOZE 

wprowadza wątpliwości co do jego adresatów, wskazując, iż termin ten, zarówno dla 

instalacji korzystających z systemu aukcyjnego, FiT i FiP powinien przypadać na okres 

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Powstaje zatem pytanie, jak odczytywać 

ten termin w kontekście możliwości zastosowania 36-miesięcznego (lub 
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wnioskowanego 42-miesięcznego) terminu na wprowadzenie pierwszej energii do 

sieci elektroenergetycznej. 

36.  art. 1 pkt 8 lit. 

d 

(art. 70b ust. 

10 pkt 2) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Art. 1 pkt 8) lit. d) Projektu zmieniający art. 70b ust. 10 pkt 2) uOZE – należy rozważyć 

potrzebę ponownego przedkładania przez wytwórcę wszystkich dokumentów, o 

których mowa w art. 70b ust. 4, w przypadku zmiany ilości energii elektrycznej. 

Generuje to dodatkowe obciążenia zarówno po stronie wytwórców, jak i administracji, 

co w przypadku braku zmian stanu faktycznego wydaje się nieuzasadnione. Deklaracja 

dotycząca zmian ilości niewykorzystanej energii elektrycznej nie pociąga bowiem za 

sobą jakichkolwiek zmian o charakterze formalnym, czy technicznym. A więc nie ma 

logicznego i formalnego uzasadnienia dla gromadzenia przez właściwy organ kopii 

dokumentów, które ten już posiada, a które nie ulegają zmianie. 

 

37.  art. 1 pkt 8 lit. 

f 

(art. 70b ust. 

12a) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Doprecyzowanie ust. 12a: 

„12a. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w 

ust. 4 pkt. 1 lit. d, opłata rezerwacyjna, wnoszona zgodnie z ust. 6, podlega 

przepadkowi na rzecz Prezesa URE, chyba że wytwórca udowodni, że niewypełnienie 

zobowiązania powstało z przyczyn od wytwórcy niezależnych.” 

Propozycja zmiany ma na celu doprecyzowanie, że ewentualny przepadek opłaty 

rezerwacyjnej powinien być związany z zaistnieniem winy wytwórcy. 

 

38.  art. 1 pkt 10  

(art. 72a) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Art. 72a ust. 12a – proponowane brzmienie: 

„Wytwórca, który do dnia 31 grudnia 2020 r. wytworzył energię elektryczną w 

instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja lub instalacja, o której 

mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, może sprzedawać tę energię, z zastrzeżeniem, że 

wytworzona energia będzie w całości wprowadzana do sieci.” 

Propozycja zmiany ma na celu umożliwienie produkcji energii elektrycznej przed 

wygraną aukcją i zachowanie prawa do wsparcia po wygranej aukcji. 

 

39.  art. 73 ust. 4a 

ustawy OZE 

(propozycja 

dodania) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Definicja mocy zainstalowanej elektrycznej 

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących określania mocy 

zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii, proponujemy 

rozwiązanie wypracowane i uzgodnione środowiska przedsiębiorców 

zainteresowanych praktycznie tą problematyką, w tym PIGEOR we współpracy z 

Urzędem Regulacji Energetyki. Proponujemy wprowadzenie ust. 4a do art. 73 uOZE 

w następującym brzmieniu: 

„Art. 73 ust. 4a. Przy określaniu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji 

odnawialnego źródła energii: 

1) wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz lub biogaz rolniczy, 

uwzględnia się moc znamionową czynną podaną przez dostawcę lub   producenta 

zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej - zespołu 

prądotwórczego, na tabliczce znamionowej, a w przypadku jej braku, moc 

znamionową czynną tego zespołu określoną przez jednostkę posiadającą akredytację 

krajowej jednostki stowarzyszonej w ramach Europejskiej współpracy w Dziedzinie 

Akredytacji, ustanowionej zgodne z  Rozporządzeniem WE 765/2008, 
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2) innej niż wskazana w pkt 1, uwzględnia się moc znamionową czynną podaną przez 

producenta na tabliczce znamionowej generatora, modułu fotowoltaicznego lub 

ogniwa paliwowego. 

40.  art. 1 pkt 11  

(art. 74 ust. 1) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Zgodnie z art. 1 pkt 11) Projektu, wydłużeniu ulega generalny wiek urządzeń, które 

mogą być stosowane do produkcji energii objętej systemem wsparcia – z 36 do 42 

miesięcy. Przedmiotowy termin został zmieniony jedynie w odniesieniu do urządzeń 

wytwórczych które mają funkcjonować w systemie aukcyjnym.  

Dla zachowania równości podmiotów wobec prawa taki sam termin powinien mieć 

zastosowanie do urządzeń wytwórczych zgłaszanych do wsparcia w ramach 

mechanizmów FiT/FiP.  

W związku z powyższym, wnosimy aby 36-miesięczne terminy określone w art. 70b 

ust. 4 pkt. d) uOZE, zastąpić terminami 42-miesięcznymi. 

 

41.  art. 1 pkt 11  

(art. 74 ust. 1) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

dot. art. 74 ust. 1 Ustawy o OZE oraz Art. 1. 15) w części dot. art. 79 ust. 3 pkt 8 

Ustawy OZE. 

W odniesieniu do wydłużenia okresu (tj. 42 miesiące) przedstawionego w Projekcie 

proponujemy dodać również innego technologie, w szczególności lądowe farmy 

wiatrowe. 

Obecne terminy, np. okres 30 miesięcy w odniesieniu do lądowych farm wiatrowych 

może okazywać się operacyjnie zbyt krótkim. 

 

42.  art. 74 ust. 6 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

W art.1 po pkt 11 proponujemy dodać pkt 11a) zmieniający art. 74 ust 6: 

Art. 74 ust. 6. W przypadku modernizacji: 

1) instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

nie większej niż 20 MW, wykorzystującej hydroenergię do wytworzenia energii 

elektrycznej, 

2) dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

3) dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, 

4) układu hybrydowego 

– energia elektryczna może zostać sprzedana w drodze aukcji po spełnieniu warunków, 

o których mowa w ust. 1 i 2 

Art. 74 ust. 6a. W przypadku modernizacji instalacji: 

1) niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której powstała 

dedykowana instalacja spalania biomasy, 

2) spalania wielopaliwowego, w wyniku której powstała dedykowana instalacja 

spalania biomasy,  

– energia elektryczna może zostać sprzedana w drodze aukcji bez spełnieniu 

warunków, o których mowa w ust. 1 i 2. 

Uzasadnienie: Uważamy, że powyższe zmiany przy zaistnieniu sprzyjających 

warunków (odpowiednia wysokość ceny referencyjnej dla instalacji 

zmodernizowanych) pozwolą na rozważenie możliwości przeprowadzenia 

stosownych modernizacji co spowoduje zwiększenie produkcji energii elektrycznej z 

OZE. 
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43.  Art. 74 ust. 7 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

W art.1 po pkt 11a) proponujemy dodać pkt 11b) zmieniający art. 74 ust 7: 

7. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zmodernizowanej 

instalacji odnawialnego źródła energii, który zamierza przystąpić do aukcji, może 

wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do 

udziału w aukcji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem że: 

1) na dzień złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w 

aukcji instalacja nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; z wyłączeniem 

instalacji o których mowa w art 74 ust. 6a, 

2) zmodernizowana instalacja będzie spełniała warunki określone w ust. 2 pkt 2; z 

wyłączeniem instalacji o których mowa w art 74 ust. 6a, 

3) do rozpoczęcia okresu, w którym instalacja spełniałaby warunek określony w ust. 2 

pkt l, pozostało mniej niż 24 miesiące; z wyłączeniem instalacji o których mowa w art 

74 ust. 6a, 

4) modernizacja instalacji, mająca na celu spełnienie warunków określonych w ust. 2 

pkt 2, będzie przeprowadzona po zamknięciu sesji aukcji; 

4a) modernizacja instalacji o których mowa w art 74 ust. 6a,będzie przeprowadzona 

po zamknięciu sesji aukcji; 

5) wytwarzanie energii elektrycznej w zmodernizowanej instalacji odnawialnego 

źródła energii rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu, w którym instalacja będzie 

spełniać warunek określony w ust. 2 pkt 1. z wyłączeniem instalacji o których mowa 

w art 74 ust. 6a, 

Uzasadnienie: jw. 

 

44.  art. 1 pkt 15 

(art. 79) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

a) w ust. 3:  

– w pkt 4a po wyrazie „wskazanie” dodaje się wyrazy „planowanej daty rozpoczęcia”,  

– w pkt 6 wyrazy „zobowiązuje się” zastępuje się wyrazem „planuje”, 

– w pkt 8 w lit. a wyrazy „w terminie 36 miesięcy” zastępuje się wyrazami „w terminie 

42 miesięcy”, 

b) dodaje się ust. 9 – 11 w brzmieniu: 

„9. Dopuszczalne jest dokonanie jednokrotnej aktualizacji oferty, która wygrała 

aukcję, w zakresie: 

1) okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4a, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 8 i art. 92 ust. 6, 

lub ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 6, z zastrzeżeniem, że łączna 

ilość energii, o której mowa w ust. 3 pkt 3, określona w ofercie, nie może ulec zmianie; 

2) mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem, że łączna zaktualizowana moc takiej instalacji 

nie zmieni pierwotnej kwalifikacji określonej zgodnie z art. 73 ust. 4. 

10. W celu aktualizacji oferty wytwórca przekazuje Prezesowi URE, właściwemu 

sprzedawcy zobowiązanemu i operatorowi rozliczeń energii odnawialnej 

oświadczenie zawierające informację, o której mowa w ust. 9, najpóźniej w terminie 

14 dni przed dniem pierwszej sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z art. 92 ust. 1 

lub w terminie 14 dni przed dniem złożeniem pierwszego wniosku o pokrycie 

ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3. 

11. W przypadku gdy: 
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1) wytwórca nie dokonał aktualizacji oferty, zgodnie z ust. 9 i 10, lub  

2) ze złożonego oświadczenia wynika, że aktualizacja oferty wpłynęłaby na łączną 

ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3, zaoferowaną do 

sprzedaży w ofercie, która wygrała aukcję 

– oferta nie podlega aktualizacji.”; 

12. Prezes URE przekazuje właściwemu sprzedawcy zobowiązanemu i operatorowi 

rozliczeń energii odnawialnej, informację o dokonanych skutecznie aktualizacjach 

ofert. 

Uzasadnienie: Proponowane zmiany zakładają, że za weryfikację prawidłowości 

dokonanej aktualizacji oferty odpowiada Prezes URE, Sprzedawca zobowiązany i 

OREO S.A. nie powinni decydować o wystąpieniu wskazanych w ust.11 przesłanek 

dla braku aktualizacji oferty. 

45.  art. 83 ust. 1 

pkt 4 ustawy 

OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

W art. 1 po pkt 16 dodać pkt 16 zmieniający art. 83: 

Art. 83 ust. 1 pkt 4. W przypadku instalacji zmodernizowanych, w terminie 60 dni od 

dnia zakończenia tej modernizacji, oświadczenie następującej treści: „Świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 

§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że modernizacja 

instalacji odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia 

elektryczna z odnawialnych źródeł energii została zakończona oraz spełnia 

wymagania, o których mowa w art. 74 ust. 2 z wyłączeniem instalacji o których mowa 

w art 74 ust. 6a, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.”; 

klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

Uzasadnienie: Uważamy, że powyższe zmiany przy zaistnieniu sprzyjających 

warunków (odpowiednia wysokość ceny referencyjnej dla instalacji 

zmodernizowanych) pozwolą na rozważenie możliwości przeprowadzenia 

stosownych modernizacji co spowoduje zwiększenie produkcji energii elektrycznej z 

OZE. 

 

46.  art. 83 ust. 3b 

pkt 8-11 

ustawy OZE 

(propozycja 

dodania) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

1. Zmiana w Art. 83 ust. 3b, dodanie pkt 8) i 9), 10), 11) 

8) wzrostu miesięcznej ceny zakupu biomasy przez okres trzech kolejnych 

następujących po sobie miesięcy kalendarzowych o 30% w porównaniu do 

średniorocznej ceny biomasy za rok kalendarzowy poprzedzający rok wygrania aukcji 

OZE,  

8a) – jeżeli po okresie o którym mowa w pkt 8) przez okres 6 kolejnych następujących  

po sobie miesięcy kalendarzowych wytwórca energii elektrycznej  wykaże 

comiesięczne oferty zakupu biomasy przekraczające o 30% cenę o której mowa w pkt 

8a), w terminie 30 dni od końca szóstego miesiąca przekazuje do Prezesa URE 

rezygnację z realizacji zobowiązań wynikających z wygranej aukcji, z przyczyny o 

której mowa w pkt 8) oraz przekazuję do Prezesa URE informację o pozostałej do 

sprzedaży ilość energii elektrycznej z OZE wynikającą ze złożonej przez wytwórcę 

oferty, która wygrała aukcje OZE. 
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8b) – średnioroczna cena biomasy za rok kalendarzowy poprzedzający rok wygrania 

aukcji o której mowa w pkt 8) obliczana jest jako średnioważona cena biomasy z 

poszczególnych miesięcy kalendarzowych. 

8c) – miesięczna cena biomasy obliczana jest jako średnioważona cena 

poszczególnych dostaw biomasy  

9) – braku wymaganego wolumenu biomasy przez okres trzech kolejnych 

następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, zapewniającego 90% wymaganego 

miesięcznego zapotrzebowanie na biomasę w celu wytworzenia i sprzedania energii 

elektrycznej z OZE zadeklarowanej w ofercie. 

9a) - jeżeli po okresie o którym mowa w pkt 9) przez okres 6 kolejnych następujących  

po sobie wytwórca energii elektrycznej  wykaże comiesięczne oferty zakupu biomasy 

niepokrywające 90% zapotrzebowania na biomasę o którym mowa w pkt 9), w 

terminie 30 dni od końca szóstego miesiąca przekazuje do Prezesa URE rezygnację z 

realizacji zobowiązań wynikających z wygranej aukcji, z przyczyny o której mowa w 

pkt 9) oraz przekazuję do Prezesa URE informację o pozostałej do sprzedaży ilość 

energii elektrycznej z OZE wynikającą ze złożonej przez wytwórcę oferty, która 

wygrała aukcje OZE.   

10) – Prezes URE w terminie 7 dni od otrzymania od wytwórcy energii elektrycznej 

rezygnacji o której mowa w pkt 8c i 9a) przesyła do wytwórcy energii elektrycznej 

potwierdzenie rezygnacji z aukcji oraz w terminie 30 dni od otrzymania rezygnacji 

przeprowadza aukcje interwencyjną na zakup ilości energii elektrycznej, o której 

mowa w pkt 8c) z gwarancją pokrycia ujemnego salda, zgodnie z art. 80 ust. 4.  

11) – w aukcji o której mowa w pkt 10) mogą wziąć również udział wytwórcy, którzy 

z przyczyn wykazanych w pkt 8 i 9) otrzymali od Prezesa URE potwierdzenie 

rezygnacji z aukcji. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższej propozycji pozwoli właścicielom instalacji 

OZE (głównie biomasowych) na uniknięcie w okresie długofalowym znaczących strat 

finansowych spowodowanych drastycznym wzrostem ceny biomasy. Znaczący wzrost 

cen biomasy może spowodować nieopłacalność pracy dedykowanych instalacji 

spalania biomasy, w których wyłącznym paliwem jest biomasa i wstrzymanie pracy 

tych jednostek. Brak możliwości w systemie aukcyjny zmiany zadeklarowanej ceny 

sprzedaży energii elektrycznej przy nieprzewidywalnym oddziaływaniu rynku 

biomasy, nie może powodować nakładania na Spółki drastycznych kar za działania, 

które mają na celu obronę finansów Spółki. Dodatkowo ze względów niezależnych od 

wytwórców energii elektrycznej w okresie długofalowym może wystąpić brak 

dostępności biomasy na rynku, co spowoduje wstrzymanie pracy dedykowanych 

instalacji spalania biomasy i w efekcie nałożenie na Spółkę drastycznych kar 

finansowych. Podkreślić należy, iż dedykowane instalacje spalania biomasy zostały 

wybudowane w celu zapewnienia wytwarzania energii elektrycznej w sposób stabilny 

dla KSE, co ma istotne znaczenie dla dotrzymania krajowego celu udziału OZE w 

finalnym zużyciu energii. Brak wprowadzenia proponowanych zmian nie wyeliminuje 

ryzyk wynikających z obecnych zapisów ustawy OZE w zakresie uczestnictwa w 

systemie aukcyjnym OZE dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, które 
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spowodowały brak rozstrzygnięcia aukcji OZE dla tych instalacji w 2018 r. ze względu 

na brak złożenia ilości wymaganych ofert. 

47.  art. 92 ust. 6 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Polskie Towarzystwo 

Elektrociepłowni 

Zawodowych 

 

 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw proponuje się dodanie w art. 1 nowego punktu nr 31 o treści: 

w art. 92  w ust. 6 pkt 1 wyrazy „31 grudnia 2035 r.” zastępuje się wyrazami „30 

czerwca 2039 r.”; 

Uzasadnienie: Ustawa o odnawialnych źródłach energii w art. 92 ust. 6 pkt 1 zawiera 

przepis, w myśl którego okres,  w którym przysługuje obowiązek zakupu energii 

elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego oraz prawo do pokrycia ujemnego 

salda, nie może, w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w 

art. 72 ust. 1 pkt 1 (tzw. istniejące instalacje OZE), oraz instalacji odnawialnego źródła 

energii, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 (tzw. nowe instalacje OZE), trwać dłużej 

niż do dnia 31 grudnia 2035 r.  

Biorąc pod uwagę, że aukcje planowane do przeprowadzenia w 2019 roku, zostaną 

rozstrzygnięte przypuszczalnie w jego drugiej połowie, uwzględniając czas niezbędny 

na wybudowanie i uruchomienie nowej instalacji OZE po wygraniu aukcji oraz 

uzyskanie koncesji niezbędnej do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w 

ramach aukcyjnego systemu wsparcia, nie jest możliwe zachowanie 15 letniego okresu 

wsparcia dla tych instalacji. Przepis ten w największym stopniu dotknie, pożądanych 

z punktu widzenia stabilności systemu elektroenergetycznego, planowanych do 

wybudowania instalacji biomasowych, których proces inwestycyjny jest najdłuższy, 

ze względu na złożoność technologiczną instalacji.  

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o wydłużenie okresu, w którym przysługuje 

obowiązek zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego oraz prawo 

do pokrycia ujemnego salda do 30 czerwca 2039 roku, analogicznie jak w art. 1 pkt 9 

projektu. 

 

48.  art. 92 ust. 6 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Długość okresu wsparcia 

W art. 1 pkt 9) Projektu wprowadzony został zapis umożliwiający przedłużenie okresu 

wsparcia taryfami FiT oraz FiP do 30 czerwca 2039 r. (art. 70f uOZE). Dla zachowania 

równości podmiotów wobec prawa taki sam termin powinien mieć zastosowanie do 

urządzeń wytwórczych zgłaszanych do wsparcia w ramach mechanizmu aukcyjnego. 

W szczególności ze względu na opóźnienia w organizacji aukcji, które odbyły się na 

większą skalę dopiero  w roku 2018, a kolejne planuje się 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 

w notyfikacji systemu wsparcia oraz terminów na realizację inwestycji. 

W związku z powyższym proponujemy ujednolicenie przepisów regulujących 

maksymalny okres, w którym można uzyskiwać wsparcie przyznawane w ramach 

systemu aukcyjnego i wprowadzenie następujących zmian: 

W art. 92 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 31 grudnia 2035 r. – w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii, o której 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1;”. 
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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;”. 

W art. 92 ust. 6 po pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu;”. 

49.  art. 1 pkt 17 

(art. 92 ust. 

6a) 

Izba Energetyki 

Przemysłowej i 

Odbiorców Energii 

Sygnalizujemy konieczność doprecyzowania zmienionego zapisu tj. „ust. 1 i 5” lub 

„ust. 1-5”. W związku z proponowaną modyfikacją pojawia się również pytanie czy 

jeżeli wytwórca nie wywiąże się z zobowiązania, to czy zostanie pozbawiony prawa 

do pokrycia ujemnego salda i gwarancji zakupu energii elektrycznej czy też innych 

praw? Widzimy tu potrzebę doprecyzowania dolegliwości karnych. 

 

50.  art. 92 ust. 11 

pkt 2 ustawy 

OZE 

(propozycja 

dodania) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Art. 92 ust. 11 uzupełnia się o punkt 2 o następującej treści:   

„2. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, 

metodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej 

jednostce kogeneracji i określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo- 

rozliczeniowych na zaciskach: 

1) generatora; 

2) ogniwa paliwowego.” 

Uzasadnienie: Obecny zapis wprowadza niejasność w zakresie rozliczania energii 

elektrycznej z układu w którym energia odnawialna nie stanowi jedynego źródła 

(układy hybrydowe). Proponowany zapis jest tożsamy z zapisem zastosowanym już w 

ustawie kogeneracyjnej: 

Art. 26. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, 

wprowadzonej do sieci i sprzedanej ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań 

urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 58. 

2. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, metodą 

proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej 

jednostce kogeneracji i określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo- 

rozliczeniowych na zaciskach: 

1) generatora; 

2) ogniwa paliwowego. 

 

51.  art. 96 ust. 3 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Energia zużywana na własne potrzeby 

Przepis art. 96 ust. 3 uOZE, budzi wątpliwości w zakresie rozumienia energii 

elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w części, w jakiej nie jest 

zużywana do jej wytwarzania – w kontekście opłaty OZE. Nie jest jasne czy np. 

energia elektryczna zużywana w elektrociepłownia na biogaz, jest w całości zwolniona 

z opłaty OZE. Zdaniem PIGEOR racjonalną i zasadniczo niebudzącą kontrowersji 

powinna być interpretacja wskazująca, iż cała energia elektryczna wykorzystywana w 

tego typu zakładach, w tym energia wykorzystywana na np. oświetlenie, monitoring 

etc. nie powinna być uwzględniania w kontekście opłaty OZE. Powyższy przepis 
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powinien być dostosowany, aby uniknąć zbędnych sporów interpretacyjnych. 

Proponujemy, aby część wspólna przepisu art. 96 ust. 3 stanowiła:  

„- w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwarzania przesyłania lub dystrybucji, 

uwzględnia się w ilościach energii elektrycznej, w odniesieniu do której pobiera się 

opłatę OZE, przy czym przez energię zużywaną na potrzeby jej wytwarzania rozumie 

się całą energię elektryczną, zużywaną przez danego wytwórcę, w związku z 

eksploatowanym źródłem wytwórczym, w tym energię zużywaną przez infrastrukturę 

i urządzenia znajdujące się na terenie danej instalacji, w szczególności oświetlenie, 

monitoring, urządzenia pomiarowe oraz służące wyprowadzeniu mocy 

elektroenergetycznej.” 

52.  art. 1 pkt 20 

(art. 120 ust. 

3) 

Izba Energetyki 

Przemysłowej i 

Odbiorców Energii 

W związku z literalnym brzmieniem tego przepisu wnioskujemy o przedstawienie 

wyjaśnienia jak jest różnica pomiędzy sformułowaniami „zbycie” i „obrót”, 

wprowadzonymi w projekcie nowelizacji ustawy, a sformułowaniami „przekazanie” i 

„przeniesienie” stosowanymi dotychczas w ustawie OZE. 

 

53.  art. 170 ust. 6 

ustawy OZE 

(propozycja 

zmiany) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Art. 170 ust. 6 Łączna wielkość kary Prezesa URE nie może być wyższa niż 5 mln zł. 

Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższej propozycji pozwoli właścicielom instalacji 

OZE (głównie biomasowych) na unikniecie w okresie długofalowym znaczących strat 

finansowych spowodowanych drastycznym wzrostem ceny biomasy. Znaczący wzrost 

cen biomasy może spowodować nieopłacalność pracy dedykowanych instalacji 

spalania biomasy, w których wyłącznym paliwem jest biomasa i wstrzymanie pracy 

tych jednostek. Brak możliwości w systemie aukcyjny zmiany zadeklarowanej ceny 

sprzedaży energii elektrycznej przy nieprzewidywalnym oddziaływaniu rynku 

biomasy, nie może powodować nakładania na Spółki drastycznych kar za działania, 

które maja na celu obronę finansów Spółki. 

Dodatkowo ze względów niezależnych od wytwórców energii elektrycznej w okresie 

długofalowym może wystąpić brak dostępności biomasy na rynku, co spowoduje 

wstrzymanie pracy dedykowanych instalacji spalania biomasy i w efekcie nałożenie 

na Spółkę drastycznych kar finansowych. 

 

54.  art. 1 pkt 30 

(art. 192 ust. 

4) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Art. 192 ust. 4 OZE Proponuje się następujące brzmienie przepisu: 

„4. Umowa o przyłączenie do sieci wymaga dostosowania do postanowień ust. 3 w 

terminie 30 dni od dnia złożenia przez wytwórcę do właściwego przedsiębiorstwa 

energetycznego wniosku o dostosowanie harmonogramu przyłączenia wraz z kopią 

prawomocnego pozwolenia na budowę przyłączanej instalacji odnawialnego źródła 

energii.” 

Obecne terminy, np. okres 30 miesięcy w odniesieniu do lądowych farm wiatrowych 

może okazywać się operacyjnie zbyt krótkim.W celu przystąpienia do aukcji OZE 

wytwórca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia o 

dopuszczeniu do aukcji m.in. prawomocne pozwolenie na budowę wydane dla 

projektowanej instalacji OZE.  

W Projekcie zaproponowano, że przedłużony zostanie termin na dostarczenie po raz 

pierwszy do sieci energii elektrycznej w umowach o przyłączenie dla wszystkich OZE, 

w tym również tych dla których do tej pory nie uzyskano pozwolenia na budowę 

instalacji przyłączanej. 
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W ocenie OSD, duża liczba umów o przyłączenie OZE, dla których uzyskano 

pozwolenie na budowę (np. dla ENERGA-OPERATOR SA jest to 27 sztuk o łącznej 

mocy przyłączeniowej 1013,18 MW w przypadku przyłączenia do sieci WN oraz 251 

sztuk o łącznej mocy przyłączeniowej 403,2 MW w przypadku przyłączenia do sieci 

SN) uprawnia do stwierdzenia, że tylko te zadania inwestycyjne powinny być 

kontynuowane.  

Nie bez znaczenia jest też fakt, że po wygraniu aukcji OZE przez wytwórcę, Operator 

ma 30 dni na dostosowanie harmonogramu umowy o przyłączenie, dlatego też prace 

OSD powinny koncentrować się na dostosowaniu umów o przyłączenie OZE dla 

umów realnych do realizacji tj. z uzyskanymi pozwoleniami na budowę.  

W pozostałych sprawach, termin na dostarczenie po raz pierwszy energii elektrycznej 

powinien pozostać zgodny z aktualnym brzmieniem art. 7 ust 2a pkt 2 ustawy Prawo 

energetyczne tj. 04.05.2019r. 

55.  art. 1 pkt 30 

(art. 192 ust. 

3-5) 

ClientEarth Fundacja podziela obawy dotyczące możliwości niezrealizowania przynajmniej części 

planowanych instalacji wiatrowych, które wygrają tegoroczną aukcję OZE, z powodu 

restrykcji przewidzianych w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

(tzw. ustawie odległościowej)6, w szczególności w art. 13 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z 

którym uzyskane dotychczas pozwolenia na budowę wygasają w połowie 2021 r. 

Co więcej, w związku z nieznanymi jeszcze terminami przeprowadzania tegorocznych 

aukcji oraz przyjętym modelem finansowania inwestycji w instalacje OZE (najczęściej 

formuła project finance, częste pozyskiwanie finansowania po zapewnieniu sobie 

wsparcia / wygraniu aukcji), niewystarczające może okazać się wydłużenie okresu 

obowiązywania umów o przyłączenie do sieci jedynie do stycznia 2020 r. (art. 1 pkt 

30 projektu). 

Powoduje to, że przewidziany przepisami ustawy o OZE czas na pierwszą dostawę 

energii z nowych instalacji, który w przypadku elektrowni wiatrowych na lądzie 

wynosi 30 miesięcy, będzie w praktyce fikcją, a niektórzy zwycięzcy aukcji będą 

dyskryminowani z uwagi na wykorzystywaną technologię lub zasady / czas zawarcia 

umowy przyłączeniowej. Powyższe ograniczenia, które zmuszają inwestorów do 

podejmowania większego ryzyka, najpewniej przełożą się także na wyższe ceny 

energii oferowane przez uczestników aukcji, a co za tym idzie – wyższe koszty 

systemu wsparcia dla odbiorców końcowych. 

Fundacja postuluje więc wydłużenie ważności wydanych pozwoleń na budowę dla 

elektrowni wiatrowych, na okres co najmniej 30 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia 

tegorocznych aukcji OZE, dedykowanych energetyce wiatrowej. Postuluje się również 

odpowiednie wydłużenie ważności umów przyłączeniowych, tak aby zwycięskie 

projekty miały realną szansę na realizację i aby nie zawyżać cen zamknięcia aukcji. 

 

56.  art. 2 

(art. 29 ust. 2 

pkt 16 uPb) 

Polskie Towarzystwo 

Fotowoltaiki 

Należy jednak podkreślić, że proponowana obecnie zmiana stanowi istotny krok w tył 

dla ochrony p. poż. systemów fotowoltaicznych. Zmniejsza się bezpieczeństwo osób 

pracujących lub mieszkających w domach z systemami PV.  

Istnieje kilkanaście parametrów i kryteriów, które należy określić w formie 

wytycznych dla projektantów i instalatorów. Lista kontrolna przeglądu ochrony p. poż. 

zawiera ponad 60 pozycji. Schemat elektrycznego wykonania urządzeń 
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fotowoltaicznych wraz z zaznaczeniem miejsca wyłącznika głównego zasilania w 

budynku jest tylko jednym z wielu wymagań dla ochrony przeciwpożarowej systemów 

fotowoltaicznych. Nasuwa się pytanie dlaczego został wybrany akurat ten jeden 

parametr.  

Należy przy tym podkreślić, że instalacje fotowoltaiczne są technologią bezpieczną – 

co wykazują m.in. statystyki z krajów, w których fotowoltaika rozwija się od co 

najmniej kilkunastu lat. Dlatego Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki wnioskuje o 

pozostawienie obecnego zapisu zgodnie z treścią art. 2 projektu ustawy:„W ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w art. 

29 w ust. 2 pkt 16), czyli pozostawienie obowiązku obligatoryjnych uzgodnień 

instalacji fotowoltaicznych pod względem zgodności z wymogami ochrony p. poż. 

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki oferuje swoją pomoc w tworzeniu wytycznych dla 

uzgodnienia projektu budowlanego z wymogami p. poż. 

57.  art. 3 

(art. 32 ust. 1a 

ustawy Prawo 

energetyczne) 

Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Wiek instalowanych urządzeń (także dla instalacji poza systemem wsparcia) 

W art. 3 Projektu przedstawiono propozycję dodania ust. 1a do art. 32 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Z formalnego punktu widzenia to 

postanowienie obarczone jest błędem technicznym, gdyż przywołuje „ust. 1 lit b” 

podczas gdy takiego przepisu w Prawie energetycznym nie ma. Prawdopodobnie 

autorzy mieli na myśli „ust. 1 pkt 1) lit. b)”. 

Intencja autorów Projektu jest jasna, chodzi o zapobiegania instalowania urządzeń 

używanych. Jest to idea ze wszech miar godna poparcia, gdyż nie powinna mieć 

miejsce sytuacja, w której z pomocy publicznej korzystają wytwórcy stosujący 

urządzenia zamortyzowane już wcześniej w innych systemach. Z tego też punktu 

widzenia propozycja wejścia w życie dopiero od stycznia 2021r. jest trudna do 

zrozumienia. W takiej formie może to być zachęta dla inwestorów do sprowadzania, 

do tego czasu, używanych urządzeń instalowanych w elektrowniach budowanych bez 

systemu wsparcia. Proponujemy usunięcie tej propozycji. 

 

58.  art. 3 

(art. 32 ust. 1a 

ustawy Prawo 

energetyczne) 

Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Proponuje się weryfikację i unifikację terminów w treści ustawy: 48 miesięcy lub 42 

miesiące. Wydaje się, że zgodnie z uzasadnieniem Projektu, to terminy określone w: 

Art. 1. 11) Projektu dot.. art. 74 ust. 1 Ustawy o OZE oraz Art. 1. 15) w części dot. art. 

79 ust. 3 pkt 8 Ustawy OZE; oraz  

Art. 3 Projektu w części dot. nowego ust. 1a art. 32 Prawa Energetycznego  z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (z późn. zm.); 

miałyby zostać ujednolicone, stąd propozycja weryfikacji i ewentualnego 

dostosowania. Ponadto zwracamy uwagę, że modyfikacja przedmiotowych zasad 

może być niekorzystna dla wytwórców, chcących skorzystać z używanych urządzeń 

dla instalacji, dla których koncesja wydawana będzie po raz pierwszy. 

 

59.  art. 5 Polskie Towarzystwo 

Elektrociepłowni 

Zawodowych, 

 

 

 

W treści art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust. 3 pkt 1 proponuje się zmianę treści poprzez 

zastąpienie słów "pkt 2 – 4a i 8 – 14" słowami "pkt 2 – 4a i 8 – 13". 

Uzasadnienie: Przywołane przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust. 3 pkt 1 dotyczą 

instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 1 MW. W punktach tych umieszczono odwołanie do art. 77 ust. 5 pkt 14, 

tymczasem punkt ten dotyczy instalacji odnawialnego źródła energii "o łącznej mocy 
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Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego 

przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach 

hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;". Pojawia się więc błąd logiczny. 

60.  art. 5 ust. 5 i 6 Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Brak aukcji OZE dla zmodernizowanych MEW. W naszej ocenie istnieje potencjał 

instalacji, które mogłyby zostać zmodernizowane w drodze aukcji. 

 

61.  art. 8 Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Aukcje przeprowadzane poza Internetową Platformą Aukcyjną. Brak stosowania 

elektronicznych aukcji ogranicza możliwości ich uczestników, związane np. z 

możliwością wycofania lub korekt składanych ofert. 

 

62.  art. 9 Towarzystwo 

Gospodarcze Polskie 

Elektrownie 

Sugeruje się weryfikację i ujednolicenie treści Projektu oraz jego uzasadnienie 

ponieważ pojawiają się dwa terminy wejścia w życie: (i.) 1 kwietnia 2019 r. oraz (ii.) 

14 dni od dnia ogłoszenia. W uzasadnieniu Projektu dot. art. 9 (wejście w życie) na str. 

18 podano datę 1 kwietnia 2019 roku, natomiast na stronie 16 wskazano, że wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

63.  art. 9 

(propozycja 

dodania) 

ClientEarth Ponadto, w ocenie Fundacji, zakładana w projekcie data wejścia w życie ustawy (1 

kwietnia 2019 r.) jest nierealistyczna i nie gwarantuje należytego rozpatrzenia 

zgłoszonych uwag oraz rzetelnego procesu legislacyjnego na etapie prac 

parlamentarnych. W chwili obecnej (7 marca) kalendarz sejmowy przewiduje przed 1 

kwietnia tylko jedno posiedzenie Sejmu, w dniach 11-13 marca, oraz nie przewiduje 

żadnego posiedzenia Senatu (najbliższe planowane jest na dni 11-12 kwietnia). 

Fundacja rozumie jednocześnie, że w przypadku braku szybkiej nowelizacji, z 

początkiem maja br. wygasłaby znaczna część niezrealizowanych dotychczas umów 

przyłączeniowych. 

 

64.  Uzasadnienie Polska Izba 

Gospodarcza 

Energetyki 

Odnawialnej i 

Rozproszonej 

Zaufania tego nie poprawiają niektóre stwierdzenia z uzasadnienia omawianego 

projektu ustawy o oze. Przykładowo w punkcie 3) na stronie 2 zapisano: sytuacja na 

rynku energii elektrycznej (wzrost cen energii) jak również wzrost cen praw 

majątkowych zmierza w kierunku wystąpienia mechanizmu wzrostu notowań ponad 

poziom średnioważonego kosztu wytworzenia tej energii. Interwencja legislacyjna ma 

na  celu  przyjęcie  rozwiązania  utrzymującego  wysokość  rynkową  cen  świadectw 

pochodzenia na poziomie skorelowanym z kosztami wytwarzania energii elektrycznej 

w instalacjach odnawialnych źródeł energii.  

Twierdzenie to nie ma żadnego związku zarówno z sytuacją rynkową, jak i z sytuacją 

poszczególnych branż oze. Po pierwsze, po zauważalnym wzroście cen energii w III i 

IV kwartale ubiegłego roku, jej notowania na rynku spotowym  w miesiącu lutym 

spadły o ok. 20% (a tylko ten jest miarodajny dla szacowania rzeczywistych 

przychodów wytwórców oze wytwarzających ponad 70% energii, która objęta jest 

systemem zielonych certyfikatów), natomiast ceny na rynkach terminowych w 

perspektywie lat 2020-2021 wskazują na zahamowanie trendu rosnącego, a nawet na 

bardzo prawdopodobny spadek hurtowych cen energii.  

Podobne zjawiska występują na rynku zielonych certyfikatów. Po trwającym ponad 4 

lata systematycznym spadku cen świadectw pochodzenia, ich wysokość w 2018 r 

zaczęła, z pewnymi wahnięciami, rosnąć, ale i tak ich średnioroczna cena ważona 

(103,2 PLN/MWh) nie osiągnęła jeszcze poziomu z 2015 r (122,9 PLN/MWh), a od 
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połowy stycznia 2019 r do dnia dzisiejszego cena certyfikatów spadła o ponad 30%, 

to jest znacznie poniżej aktualnego poziomu opłaty zastępczej. Oznacza to, że 

uśrednione przychody operatorów oze nie powróciły jeszcze do poziomu z i tak 

słabego roku 2015. 

65.  Uzasadnienie Towarzystwo Obrotu 

Energią 

UWAGI OGÓLNE DO UZASADNIENIA: 

a) Podjęte działania opisane w uzasadnieniu nie gwarantują osiągnięcia celu 15% 

udziału OZE w 2020 r. (19,1 % w energii elektrycznej). Nawet jeżeli przeprowadzi się 

aukcje w trakcie roku 2019, to źródła powstaną z pewnym opóźnieniem, a energia 

elektryczna przez nie wyprodukowana nie zabezpieczy realizacji tego celu w 2020 r. 

b) W uzasadnieniu pojawia się stwierdzenie, że obciążenie dla odbiorców końcowych 

z tytułu opłaty OZE będzie utrzymywało tendencję spadkową w nadchodzących 

latach. W bieżącym roku kalendarzowym, podobnie jak w roku 2018, poziom opłaty 

OZE ustalany przez Prezesa URE utrzymuje się na poziomie 0,00 zł. 

c) Biorąc pod uwagę pkt 4) projektu ustawy dot. objaśnienia symbolu „Ozjo”, po 

podstawieniu do wzoru w art. 56 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wysokość 

opłaty zastępczej w sytuacji nagłego wzrostu cen na rynku hurtowym może przyjąć 

wartość ujemną. W ustawie powinny znaleźć się zapisy uwzględniające takie sytuacje. 

 

66.  Uzasadnienie Polskie Elektrownie 

Wiatrowe Sp. z o.o. 

Brak w uzasadnieniu Projektu Ustawy rzetelnych informacji o rzeczywistym zakresie 

oddziaływania na wytwórców energii z OZE 

W uzasadnieniu do Projektu Ustawy nie wspomniano o negatywnych konsekwencjach 

zmian systemu świadectw pochodzenia dla właścicieli instalacji korzystających z tego 

systemu wsparcia. Uzasadnienie nie zawiera też jakiejkolwiek analizy dotyczącej 

wpływu proponowanych zmian na sytuację finansową właścicieli instalacji OZE.  

Z żalem należy zauważyć, że nie jest to pierwszy przypadek wprowadzania w polskim 

systemie prawnym zmian w oczywisty sposób negatywnie oddziałujących na branżę 

OZE bez wskazania takich negatywnych konsekwencji w uzasadnieniu do projektu 

zmiany prawa. Jak wspomniano wcześniej, polski Rząd ma pełną wiedzę dotyczącą 

rzeczywistych kosztów wytwarzania energii w instalacjach OZE działających w 

systemie świadectw pochodzenia, ponieważ dane są dostępne w Ekspertyzie EY 

sporządzonej na zlecenie Rządu. W konsekwencji Projektodawca z łatwością może 

ustalić, że skoro uśredniony koszt wytwarzania energii z instalacji OZE działających 

w systemie świadectw pochodzenia wynosi 506 zł/MWh to Projekt Ustawy 

negatywnie oddziałuje na branżę OZE poprzez ustalenie „urzędowego” 

maksymalnego poziomu wynagrodzenia za 1 MWh w kwocie niższej niż koszty 

wytworzenia. Taki zapis powinien znaleźć się zarówno w uzasadnieniu do Projektu 

Ustawy, jak i w ocenie skutków regulacji.  

Podobny przypadek pominięcia istotnych kwestii dotyczących wpływu projektu 

regulacji na sektor OZE miał miejsce w związku z procedowaniem projektu ustawy o 

inwestycjach z zakresie elektrowni wiatrowych. Zapisy tej ustawy spowodowały 

wzrost podatku od nieruchomości pobieranego od właścicieli elektrowni wiatrowych 

o ponad 400%. Uzasadnienie projektu wspomnianej ustawy oraz ocena skutków 

regulacji nie wspominały o takim wpływie zmian legislacyjnych na sektor energetyki 

wiatrowej. W konsekwencji posłowie pracujący nad ustawą oraz podejmujący decyzję 
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o tym w jaki sposób głosować nie mieli wiedzy o wszystkich istotnych 

konsekwencjach uchwalenia ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych. Ponad półtora roku po wejściu w życie wspomnianej ustawy, podczas 

posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa w dniu dnia 9 listopada 2017 r. przedstawiciel Ministra Energii wprost 

stwierdził, że „(…) ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

przyczyniła się do niezamierzonych skutków prawnych w postaci zmian 

opodatkowania – kilkukrotnej podwyżki podatków od nieruchomości (…)”  (str. 5 

zapisu przebiegu posiedzenia komisji sejmowej). Z pewnością takich 

„niezamierzonych” konsekwencji można uniknąć, jeżeli uzasadnienia do projektów 

aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji są przygotowane rzetelnie i w sposób 

wyczerpujący.  

Aby uniknąć powtórzenia się sytuacji, w której posłowie podejmują decyzję o losach 

ustawy bez dostępu do pełnej wiedzy o skutkach planowanej regulacji Spółka zamierza 

przekazać informacje zawarte w niniejszym piśmie bezpośrednio komisji sejmowej, 

która będzie się zajmowała procedowaniem Projektu Ustawy. 

67.  Uzasadnienie ClientEarth Ponadto, w uzasadnieniu do projektu (pkt 3 na s. 2) projektodawca nie precyzuje, na 

jakich danych opierał się przy obliczaniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej w 

istniejących instalacjach OZE, funkcjonujących w systemie zielonych certyfikatów, a 

także, czy w obliczeniach tych brał pod uwagę marże wytwórców, czy też odnosi się 

do pokrycia samych kosztów generacji energii. 

 

68.  Uzasadnienie ClientEarth Co do uzasadnienia do projektu, Fundacja zwraca uwagę, że nawet w mało 

prawdopodobnym scenariuszu rozpoczęcia generacji przez większość zamawianych w 

tym roku nowych instalacji OZE z początkiem 2020 r. i, w konsekwencji, osiągnięcia 

ponad 19-proc. udziału OZE w elektroenergetyce (s. 3-4 uzasadnienia), Polska 

najpewniej nie osiągnie swoich prawnie wiążących celów OZE na 2020 r. (tj. 15 proc. 

w konsumpcji energii ogółem i 10 proc. w sektorze transportowym), z uwagi na 

niewystarczający udział energii ze źródeł odnawialnych w innych sektorach, 

zwłaszcza w transporcie. 

 

69.  Uzasadnienie Polsko-Portugalska 

Izba Gospodarcza 

PPCC, 

 

 

Polsko-Hiszpańska 

Izba Gospodarcza 

PHIG 

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. 

 

 


