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.  

Pan Senator Marek Ziółkowski 

 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Narodowej 

Senat RP 

 

 

Dotyczy: Ustawy  z dnia 16 stycznia 2015r. o odnawialnych źródłach energii – art 56 -  

(druk nr 817) 

 

Wyjaśnienie 

Celem proponowanej zmiany jest zapewnienie odpowiedniej ochrony praw słusznie nabytych 

przedsiębiorców w sektorze energetyki odnawialnej poprzez wprowadzenie indeksacji opłaty 

zastępczej wskaźnikiem inflacji. 

 

POPRAWKA 

 

W ustawie o odnawialnych źródłach energii w art. 56 dodaje się na końcu zdanie: 

 

Art. 56 

„Jednostkowa opłata zastępcza oznaczona symbolem Ozj podlega corocznej waloryzacji 

średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok, dla którego oblicza się opłatę zastępczą, określonym w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.” 

 

Uzasadnienie 

 

Brak indeksacji opłaty zastępczej w art. 56 Ustawy oznacza iż pomimo, że wszystkie pozostałe 

elementy systemu zielonych certyfikatów pozostały niezmienne, ten jeden zapis powodować 

będzie, iż długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej i certyfikatów, które były 

podstawą finansowania dłużnego dla większości projektów OZE, będą zagrożone 

wypowiedzeniem.  

Zasadą takich umów jest, że tak długo jak długo warunki prawne nie ulegają zmianie, tak długo 

kupujący energię i certyfikaty ponosi ekonomiczne  ryzyko fluktuacji cen, za co sprzedający płaci 

corocznie określoną opłatę. Dlatego zmiana systemu wsparcia polegająca na zamrożeniu opłaty 

zastępczej może negatywnie wpływać na trwałość zawartych umów sprzedaży świadectw 

pochodzenia. Będą konieczne daleko idące modyfikacje takich umów w ramach renegocjacji, które 

mogą zakończyć się w różny sposób, w tym koniecznością ich rozwiązania.  

Należy dodać, że  pierwsze tego rodzaju sytuacje wystąpiły już po opublikowaniu projektu ustawy 

o OZE (sprawa opisana w licznych publikacjach medialnych pod koniec 2014 roku dotyczyła 
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ogłoszenia upadłości przez spółkę zależną Tauronu, to jest Polska Energia - Pierwsza Kompania 

Handlowa Sp. z o.o. Kierownicwo firmy nie mając wtedy podstaw prawnych do rozwiązania, a 

nawet renegocjacji tych umów ze względu na wahania cen podjęło dzia łania mające na celu ich 

wygaszenie - albo poprzez likwidację spółki albo doprowadzenie do jej upadłości.).  

W obecnej sytuacji wysokość opłaty zastępczej nie gra aż tak dużej roli w systemie wsparcia 

bowiem strukturalna nadpodaż zielonych certyfikatów spowodowała spadek cen do poziomu 50-

60% wysokości tej opłaty. Zgodnie z zapisem art. 47 podmioty zobowiązane nie będą mogły więc 

realizować swojego obowiązku poprzez uiszczanie opłaty zastępczej. Ponadto weszliśmy w okres 

niskiej inflacji, wobec czego kwota opłaty zastępczej nawet indeksowana nie będzie rosła w sposób 

zasadniczy.  

Brak oszczędności dla systemu wsparcia w ciągu najbliższych lat, przy jednoczesnym 

wprowadzeniu niepotrzebnego ryzyka w postaci wypowiadania umow długoterminowych 

powoduje, że istnieją przesłanki dla utrzymania dotychczasowego systemu w którym opłata 

zastępcza była waloryzowana 

 


