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Stanowisko  

Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej 

do projektu rozporządzenia w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonych w 
instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 

niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016r.  

 

Ministerstwo Gospodarki przedłożyło do konsultacji międzyresortowych oraz społecznych projekt 
przedmiotowego rozporządzenia, którego celem jest wskazanie ilości i wartość energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 
2016 r.  

Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 73 ustawy z dnia 20 lutego 
2015r. o odnawialnych źródłach energii, zobowiązującej Ministra Gospodarki do corocznego 
określania ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 
energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać 
sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym. 

Dla nowych instalacji, które przystąpią do systemu aukcji, w projekcie zakłada się  ilość energii 
elektrycznej jaka powinna zostać sprzedana w 2016 r. w wysokości  12 612 488 MWh (w ciągu 15 lat). 
Maksymalna wartość  sprzedaży energii elektrycznej z instalacji istniejących wynosi  5 927 933 456 zł, 
co oznacza średnią cenę 470 zł/MWh.  

Autorzy projektu rozporządzenia założyli przyjęcie, dla instalacji poniżej 1MW, minimalnego poziomu 
25% ogólnej ilości energii sprzedawanej na aukcji, wskazanego w ustawie o odnawialnych źródłach 
energii. Powodem takiego podejścia, wskazanym w ocenie skutków regulacji jest przewidywane 
niewielkie zainteresowanie inwestorów, biorąc pod uwagę, że przy obowiązującym dotychczas 
systemie wsparcia, niewielki udział małych instalacji spowodowany jest mało atrakcyjną dla 
inwestorów wysokością wsparcia.  

Prawdą jest, że dotychczasowy system wsparcia nie daje inwestorom pewności zwrotu kosztów 
inwestycji i jej utrzymania. Dotyczy to większości technologii, także instalacji biogazowni.  Czekając z 
ostatecznymi wnioskami na opublikowanie projektu rozporządzenia z cenami referencyjnymi należy 
już dziś stwierdzić, że cena 470 zł/MW nie będzie wystarczająca, aby stworzyć zachętę dla 
zainteresowania rozwojem biogazowni w Polsce i przystępowania do aukcji.    

W tej sytuacji dziwi logika autorów projektu, którzy zakładają warunki nie mogące się spotkać z 
akceptacją i mimo wszystko proponują system, który z założenia nie będzie działał. 

W kategorii instalacji o mocy do 1 MW, szczególną rolę powinny odgrywać biogazownie, które nie 
tylko pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej z lokalnych, odnawialnych źródeł, a także jej 
lokalne zużycie, zmniejszając straty na przesyle energii i redukując potrzebę importu surowców 
energetycznych, ale także zwiększają liczbę miejsc pracy oraz stopień wykorzystania produktów i 
odpadów produkcji rolnej. Biogazownie mogą być instalowane w szczególności na obszarach 
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wiejskich, gdzie pewność dostawy energii elektrycznej z istniejącego systemu jest ograniczona ze 
względu na niską jakość infrastruktury technicznej. 

Żeby osiągnąć zobowiązania w zakresie udziału energii elektrycznej z OZE, Polska do 2020 roku musi 
zwiększyć produkcję tej energii o 11,21 TWh w ciągu pięciu lat (zgodnie z oceną skutków regulacji 
wykonaną do ustawy o OZE), czyli średnio o 2,24 TWh rocznie. Z tego instalacje o mocy do 1 MW 
mają stanowić 25%, czyli powinny produkować 0,56 TWh rocznie z nowych instalacji . Tak znaczący 
przyrost mocy jest technicznie i logistycznie możliwy do osiągnięcia, jednak wymaga zachęty do 
podejmowania inwestycji. 

Jedna biogazownia o mocy zainstalowanej 1 MW może wyprodukować rocznie około 8 000 MWh 
energii elektrycznej, czyli do wytworzenia dodatkowej ilości energii, do roku 2020 mogłoby powstać 
350 biogazowni. W chwili obecnej w Polsce istnieje jedynie 58 biogazowni (według danych URE) 
zainstalowanych przede wszystkim ze względu na konieczność zagospodarowania odpadów.  

Podobnie wygląda sytuacja dotycząca innych technologii, takich jak np. fotowoltaika czy energetyka 
wodna, które mogłyby być rozwijane dzięki właściwemu systemowi wsparcia.  

Żeby tego rodzaju instalacje powstawały, konieczne jest zapewnienie inwestorom odpowiednich i 
stabilnych warunków finansowania, czego nie daje ani istniejący system świadectw pochodzenia, ani 
system aukcji w proponowanej formie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Rozproszonej i Odnawialnej 
oczekuje od Ministerstwa Gospodarki rzeczowego odniesienia się do przedstawionych uwag i 
zastrzeżeń, najlepiej w postaci syntetycznej, zawierającej realne dane , odwołujące się do 
udokumentowanych źródeł, strategii rozwoju sektora OZE w Polsce. Strategia ta powinna w 
szczególności określać, jakie przyrosty mocy zainstalowanych w poszczególnych sektorach 
przewiduje rząd w swoich analizach oraz jakie dodatkowe  wsparcie uzyskają inwestorzy niezależni 
borykający się już dziś z nadmierną biurokracją i nieuczciwą konkurencją ze strony kontrolowanego 
przez Państwo oligopolu energetycznego. Nie ulega przy tym wątpliwości, że osiągnięcie 
założonych celów wymagać będzie przeznaczenia na zakupy energii z nowych instalacji oraz na 
zachęcenie już działających operatorów do przejścia do systemu aukcyjnego istotnie większych 
środków, niż to się zakłada obecnie. 

 

 

 


