Warszawa, dnia 26 października 2022 r.

Apel do Marszałka Senatu – prof. Tomasza Grodzkiego:
Ustawa o maksymalnych cenach energii wymaga
poprawy – inaczej zaszkodzi rozwojowi OZE
Wspólne stanowisko wobec projektowanych interwencji nadzwyczajnych na polskim
rynku energii elektrycznej.
Sygnatariusze:
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej
UN Global Compact Network Poland
Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa
Fundacja RE-Source Poland Hub
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Fundacja Instytut Reform
Fundacja Instrat
Instytut Jagielloński
Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania
Energii PIME

Szanowny Panie Marszałku.
Sygnatariusze niniejszego apelu rozumieją pilną potrzebę przyjęcia rozwiązań
mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu
niektórych odbiorców w 2023 r.
Niemniej jednak przyjęte przez Sejm RP rozwiązania niosą za sobą ryzyko
niewspółmiernej ingerencji w rynek energii elektrycznej. Projekt ten nie podlegał
konsultacjom publicznym, co uniemożliwiło wielu branżowym organizacjom
przedstawienia swoich uwag i rekomendacji. Przez to przyjęta ustawa nie uwzględnia
wszystkich okoliczności, które projektodawca powinien wziąć pod uwagę, co może
przynieść odwrócony od zamierzonego efekt i poważnie zaszkodzić rozwojowi OZE w
Polsce
Dlatego jako przedstawiciele branży energetyki odnawialnej oraz innych branż
sektora prywatnego apelujemy o uwzględnienie przez Senat poniższych postulatów
w trakcie dalszych prac nad projektem ustawy.

1. Uwzględnienie odmiennego charakteru korporacyjnych umów zakupu energii
(ang. corporate Power Purchase Agreements, dalej: „cPPA”)
Ustawa powinna chronić rozwój umów cPPA, a nie wprowadzać rozwiązania, które
będą eliminować kontrakty długoterminowe. Umowy cPPA z uwagi na swój charakter
działają na ograniczenie cen energii w horyzoncie długoterminowym, a nie tak jak
ustawa do dnia 30 czerwca 2023 r. Przyjęte przez Sejm rozwiązania oznaczają
zablokowanie tego rynku oraz zwiększenie ryzyka inwestycyjnego.
2. Zmiana sposobu odpisu na Fundusz
System zaprojektowany w ustawie niesie za sobą bardzo wysoki poziom niepewności
prawnej w zakresie ustalenia wielkości odpisu na Fundusz dla podmiotów, które będą
zobowiązane ten odpis kalkulować i odprowadzać do Funduszu, jak również
doprowadzi do niewypłacalności, a w konsekwencji bankructw spółek obrotu.
3. Szczególne rozwiązania dla wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji przy
obliczaniu limitu ceny na potrzeby odpisu na Fundusz
Ustawa powinna zaadresować szczególną sytuację wytwórców, którzy produkują
energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, i tym samym nakazywać przy obliczaniu
limitu ceny na potrzeby odpisu na Fundusz uwzględnienie łącznych przychodów i
kosztów oraz uzasadnionego zysku z działalności w zakresie wytwarzania zarówno
energii elektrycznej jak i cieplnej.
Mając na uwadze powyższe deklarujemy gotowość do natychmiastowego podjęcia
merytorycznego dialogu i współpracy, który pozwoli na wprowadzenie postulowanych
zmian do rządowego projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu
ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców
w 2023 r.

Niniejszy Apel przesłano do wiadomości:
1. Jacka Sasina - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych
2. Anny Moskwy - Minister Klimatu i Środowiska
3. Waldemara Budy, Ministra Rozwoju i Technologii

