
 

        Szczecin, 27 lipca 2020 roku 

 
 
Szanowny Pan 
Ireneusz Zyska 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

      Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej kieruję na Pańskie ręce stanowisko 
PSEW w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany wielkości udziału 
ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia 
potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. W ocenie 
PSEW zasadne jest proponowane przez Ministerstwo Klimatu utrzymanie obowiązku na tym samym 
poziomie jak w roku 2020, tzn. 19,5% dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych 
certyfikatów” ze względu na względu na wciąż utrzymującą się bardzo wysoką nadpodaż świadectw 
pochodzenia sięgającą rocznego obowiązku umorzenia świadectw – ponad 21,7 TWh. 

Jednocześnie zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o określenie obowiązku na takim samym 
poziomie w roku 2022, a w roku kolejnym prosimy o wdrożenie rozwiązania bilansującego rynek 
świadectw pochodzenia, które zostało wypracowane przez szeroko rozumianą branżę OZE. Taki 
scenariusz pozwoli w latach 2021-2022 ograniczyć nadpodaż oraz ustabilizować sytuację na rynku 
świadectw pochodzenia energii odnawialnej. Z kolei wdrożenie zaproponowanego przez PSEW 
rozwiązania umożliwi rozładowanie nadpodaży Zielonych Certyfikatów, która na koniec czerwca 2020 
roku jest szacowana na 21 774 GWh. 

 

 

Źródło: Opracowanie PSEW w oparciu o dane URE i ARE. 
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Odnosząc się do Uzasadnienia projektu chcielibyśmy zaznaczyć, że liczba podmiotów, które w roku 
2020 zakończą partycypację w systemie świadectw pochodzenia (z uwagi na zakończenie 15 letniego 
okresu wsparcia) będzie ograniczona, zatem sygnalizowana ewentualna korekta w dół obowiązku 
oddaliłaby nas od osiągniecia względnej równowagi na rynku zielonych certyfikatów, wbrew intencjom 
Projektodawcy. Cel ten pozwoli osiągnąć ustalenie obowiązku na rok 2022, na poziomie 
zaproponowanym przez Ministerstwo Klimatu na rok 2021, czyli 19,5% dla tzw. „zielonych 
certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych certyfikatów”. Zważywszy, że  w sytuacji spowolnienia 
gospodarczego wywołanego COVID rynek energii w Polsce w roku bieżącym ulega nadzwyczajnym 
wahaniom określenie obowiązku OZE na zaproponowanym poziomie na kolejne dwa lata ma 
kluczowe znaczenie dla stabilizacji rynku świadectw pochodzenia.  

Proponowane przez PSEW rozwiązanie bilansujące rynek świadectw pochodzenia polega na ustaleniu 
sposobu określenia przez ministra właściwego do spraw energii obowiązkowego udziału ilościowego 
sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających 
wytworzenie energii elektrycznej w horyzoncie czasowym 2020-2031, poprzez podanie wzoru 
umożliwiającego wyliczenie odpowiednich udziałów procentowych w odniesieniu do konsumpcji 
finalnej. Biorąc pod uwagę, że do systemu od 1 lipca 2016 r nie wchodzą już nowe źródła, a dla dającej 
się określić części z nich w kolejnych latach kończyć się będzie okres wsparcia, wyliczenie 
maksymalnego teoretycznego poziomu produkcji, a tym samym ilości wydawanych świadectw jest w 
pełni możliwe. Proponuje się przy tym ustawowe zobowiązanie instytucji, dysponujących 
szczegółowymi danymi niezbędnymi do prawidłowego skalkulowania poziomu obowiązku, do ich 
publikowania lub przekazywania do ministra właściwego do spraw energii. Zaproponowane 
rozwiązanie pozwoli stopniowo zmniejszać wolumen nadwyżki świadectw i zapobiec gwałtownym 
załamaniom tego rynku. 

Przyjęcie sposobu określania poziomu obowiązku na podstawie wzoru wpisanego do ustawy pozwoli 
jednocześnie uniknąć sytuacji, w której z jakichkolwiek powodów systemowych, ekonomicznych czy 
losowych rzeczywisty poziom produkcji, a tym samym ilość wydawanych certyfikatów będzie mniejsza, 
niż zakładano przy opracowywaniu niniejszej propozycji zmian ustawowych. Minister właściwy do 
spraw energii będzie mógł w drodze rozporządzenia odpowiednio precyzyjnie określać wskaźniki 
obowiązkowego udziału energii potwierdzanego świadectwami pochodzenia, w taki sposób, aby nie 
powstawał ich niedobór i konieczność uiszczania przez spółki dystrybucyjne opłaty zastępczej.  

Podsumowując, popieramy ustalenie obowiązku OZE w roku 2021 w wysokości 19,5% dla tzw. 
„zielonych certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych certyfikatów” i zwracamy się o zachowanie go 
na takim samym poziomie w roku 2022. Jednocześnie wyrażamy gotowość przedstawienia Panu 
Ministrowi wypracowanej przez PSEW koncepcji bilansowania rynku świadectw pochodzenia. 

 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej propozycji jesteśmy do dyspozycji Pana Ministra. 

 
Z wyrazami szacunku, 

 
 
Janusz Gajowiecki 
Prezes Zarządu PSEW 


