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       Warszawa, 13 czerwca 2016 roku 

 

 Sz. P.  

Andrzej Stanisławek 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

ul. Wiejska 6 

00-902 Warszawa 

 

 

w związku z jutrzejszym posiedzeniem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie 

rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 200, druki sejmowe nr 476, 551 i 551-A), niniejszym przedstawiamy naszą opinię na 

temat ww. nowelizacji.  

Wyrażając głębokie zadowolenie z wielu proponowanych zmian mających na celu popularyzację 

stosowania odnawialnych źródeł energii, jednocześnie postulujemy przywrócenie obowiązku alokacji 

nie mniej niż 20% ilości energii elektrycznej sprzedanej w drodze aukcji dla instalacji o mocy 

zainstalowanej nie większej niż 1 MW (punkt istniejący w aktualnej wersji ustawy). 

Promowanie małej energetyki rozproszonej spowoduje zrównoważony rozwój różnych technologii 

OZE. Generowanie energii w systemie rozproszonym jest obecnie ważną i dynamicznie rozwijającą 

się gałęzią elektroenergetyki. Powoduje zwiększenie pewności zasilania, zmniejszenie strat 

sieciowych i obciążenia szczytowego, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na rozbudowę i 

modernizację sieci przesyłowych. Ponadto umożliwia budowę źródeł w pobliżu odbiorców 

końcowych, wykorzystujących lokalne zasoby energii. W związku z powyższym, wspieranie 

projektów o mocy do 1MW wpływa na poprawę  bezpieczeństwa energetycznego w wielu regionach 

Polski, w szczególności tych, w których brak jest źródeł konwencjonalnych. 

Prosimy o poparcie naszej inicjatywy. Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę, że przyjęcie 

nowelizacji w obecnej formie uderzy w małych i średnich przedsiębiorców, inwestorów 

indywidualnych oraz rolników, którzy którzy nie są w stanie konkurować z dużymi podmiotami w 

aukcjach  dla instalacji powyżej 1MW, m.in. z powodu wyższego kosztu kapitału.  

 

                                                                                                            Z poważaniem 
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Uwagi do poselkiego projektu o ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476)    

A                            Art. 1 pkt 24 W art. 73 

dodaje się 

nowy ust. 7 w 

brzmieniu 

(propozycja 

PSES) 

 

Nie mniej niż 20% ilości energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł 

energii wytworzonej w instalacjach, o których mowa w art. 72 pkt 2, sprzedanej w 

drodze aukcji powinna zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła 

energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

1. Duża konkurencja wśród źródeł OZE o mocy do 1MW – z 

oficjalnych informacji publikowanych na stronach internetowych 

Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (Energa, Tauron, Enea, PGE) 

wynika, że w chwili obecnej w tym segmencie rozwijanych jest ponad 

1400 projektów OZE o łącznej mocy powyżej, co z jednej strony 

powoduje bardzo dużą konkurencję optymalizującą koszt wsparcia, z 

drugiej natomiast daje szanse na udział w rynku OZE szerszej grupie 

producentów energii.  Ponadto w koszyku aukcyjnym do 1MW ma 

miejsce ograniczenie zmów cenowych, których ryzyko wystąpienia 

pojawia się przy dużej koncentracji własności projektów co ma 

zastosowanie w koszyku powyżej 1MW gdzie niektóre podmioty mają 

w portfelu projekty OZE o łącznej mocy przekraczającej 250 MW. 

2. Promocja energetyki rozproszonej oraz rozwój polskiej gospodarki 

– promowanie małej energetyki rozproszonej spowoduje zrównoważony 

rozwój różnych technologii OZE. Generowanie energii w systemie 

rozproszonym jest obecnie ważną i dynamicznie rozwijającą się gałęzią 

elektroenergetyki. Rozproszona generacja energii elektrycznej polega na 

produkowaniu jej tam, gdzie sieć elektroenergetyczna nie była 

pierwotnie przewidywana do przyłączania elementów wytwórczych. W 

związku z powyższym, rozwijając projekty o mocy do 1MW i dbając o 

ich prawidłowe funkcjonowanie  wpłyniemy na poprawę  

bezpieczeństwa energetycznego w wielu regionach Polski, w 

szczególności tych, w których brak jest źródeł konwencjonalnych.   

Ponadto rozwój OZE do 1MW będzie miał pozytywny wpływ na rozwój 

polskiej gospodarki. Przykładowo, w przypadku fotowoltaiki już 

obecnie inwestorzy mogą wybrać rozwiązania, w których 100% kosztów 

inwestycyjnych i operacyjnych będzie pochodzić z Polski.  

3.  Mniejsze nakłady inwestycyjne na infrastrukturę energetyczną – 

budowa  w każdym województwie źródła o mocy 1 MW będzie miała 

bardziej pozytywny wpływ na sieć niż budowa jednego źródła o mocy 

16 MW, ze względu na fakt, iż większość  wyprodukowanej energii w 

instalacjach OZE o mocy do 1MW jest konsumowana na bieżąco, 

natomiast w przypadku dużej instalacji, której moc jest większa niż 

poziom zapotrzebowania odbiorców, nadwyżka mocy przepływa z 

poziomu sieci dystrybucyjnych do sieci przesyłowej powodując przy 
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tym straty. Zwiększenie wolumenu energii w tym „koszyku” ograniczy 

wydatki ponoszone na rozbudowę i modernizację linii dystrybucyjnych i 

przesyłowych.  

4. Możliwość rozwoju MSP – z powodu wysokich kosztów 

przygotowania projektów, dużego ryzyka, a także dużej różnicy w 

koszcie kapitału MSP, rolnicy czy inwestorzy indywidualni stoją na 

przegranej pozycji w rywalizacji w aukcjach dla instalacji powyżej 

1MW z dużymi podmiotami takimi jak zakłady energetyczne. Duże 

podmioty przy założeniu takiej samej stopy zwrotu z powodu niższego 

kosztu kapitału zadowolą się w aukcjach mniejszym wsparciem na 

MWh.  Spowoduje to wyparcie sektora MSP,  który według danych 

EUROSTATU w ostatnich  latach generował średnio aż 48% PKB 

Polski.  W związku z powyższym jedyną szansą na inwestycje na rynku 

OZE dla MSP jest udział w aukcji dla instalacji do 1 MW. 

5. Spadek cen energii podczas szczytu – według informacji PSE na 

przestrzeni ostatnich dziesięciu lat szczytowe krajowe zapotrzebowanie 

w okresie zimowym wzrosło o ok. 11,2%. W tym samym okresie 

maksymalne zapotrzebowanie na moc latem wzrosło o blisko 25%. 

Ponadto od kilku lat w miesiącach wiosennych i letnich obserwujemy 

przesunięcie się szczytu („peaku”), czyli największego zużycia energii 

elektrycznej w ciągu dnia z godzin wieczornych do godzin 

południowych. Należy zakładać, że będzie to trend stały, głównie z 

powodu dynamicznego rozwoju urządzeń chłodzących (klimatyzacja, 

wentylacja), w związku z tym naturalnym rozwiązaniem na zwiększone 

zapotrzebowanie energii w ciągu dnia wydaje się być zrównoważony 

rozwój instalacji o mocy do 1MW, głównie elektrowni 

fotowoltaicznych., które będą w stanie zaspokoić popyt na energię w 

efekcie prowadząc do spadku cen (vide Niemcy). 

 W art. 73 

wprowadza się 

zmianę 

numeracji  

ustępów  w  ten  

sposób, że  

dotychczasowy  

ust.  7  i  ust. 8  

otrzymują  

odpowiednio 

numer 8 i 9 

   

 

 

Zmiana redakcyjna 

 


