
 

PROPOZYCJE ZMIAN ORAZ KOMENTARZ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIOGAZU  
DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGI Z LIPCA 2014 R. 

 
 Polskie Stowarzyszenie Biogazu przedstawia niniejsze komentarze i proponowane zmiany do projektu 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, wersja 6.4, 8 lipca 2014 r.  
 

1. USTAWA POWINNA W RÓWNYM STOPNIU PROMOWAĆ WSZYSTKI RODZAJE BIOGAZU 
 

 Oczywiście ceny referencyjne aukcji i certyfikatów powinny być ustalane osobno na podstawie kosztu 

produkcji, jednak poza tym każdy rodzaj biogazu wymaga równego traktowania w świetle prawa. Polska 

pozostaje w tyle pod względem udziału w przemyśle biogazowym wymaganym do zrealizowania 

Krajowego Planu Działania 2020. Wykorzystanie biogazu stanowi oczywistą drogę w kierunku 

ograniczenia zależności od gazu ziemnego pozyskiwanego od Rosji poprzez zaspokojenie części popytu 

na gaz ziemny biogazem z lokalnych źródeł. Ponadto biogaz przyczynia się do promocji najbardziej 

skutecznego energetycznie i przyjaznego środowisku sposobu utylizacji odpadów organicznych.  

 

 Biogazownie rolnicze to zaledwie jeden aspekt rozwoju biogazu. Scentralizowane biogazownie 

kofermentacyjne przeznaczone do utylizacji miejscowych odpadów organicznych, w tym gnojowicy, 

odgrywają istotną rolę w europejskim sektorze biogazu. Gazownie takie niosą za sobą liczne korzyści 

(badanie w załączniku). Proponowane przez nas zmiany, wprowadzające szerszą definicję substratu, 

którego użycie jest zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej, przyczyniają się do wzrostu skuteczności i 

wydajności sektora biogazu. Nie istnieje żaden logiczny powód do ograniczenia substratów tak, jak 

proponuje to projekt ustawy. Zobacz załączniki dotyczące odpadów żywnościowych z gospodarstw 

domowych oraz osadów ściekowych. Projekt ustawy w wielu miejscach wskazuje „biogazownie rolnicze" 

jako uprzywilejowaną kategorię.  

 
biogaz rolniczy – biogaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, 
produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów 
ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub 
biomasy leśnej, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni 
ścieków oraz składowisk odpadów; 
 

 Projekt ustawy ściśle określa substraty, które mogą być stosowane w takich zakładach. Obecny wykaz 

powinien zostać rozszerzony tak, by obejmował wszystkie substraty uznane przez UE. Jeśli istnieje 

powód, by ograniczyć kategorię biogazowni rolniczych, należałoby dodać dodatkową kategorię 



biogazowni kofermentacyjnych, w których można stosować pełny zakres substratów.1 To było zalecane 

przez GUS przy wcześniejszym projekcie ustawy. Jeśli „biogazownie rolnicze" są na ogół oparte na 

fermentacji mezofilowej (niższa temperatura), może to być uzasadnieniem dla ograniczenia substratów, 

które można w nich stosować. Jednak zakłady działające jako biogazownie termofilowe (wyższa 

temperatura) nie będą mieć problemów z wykorzystaniem różnych substratów. Postępowanie z 

przetwarzanymi materiałem wsadowym w biogazowniach stosujących technologię termofilową jest 

powszechnie uznawane za „najlepszą dostępną technikę" w ramach prawa UE i państw członkowskich. 

 

 Rozszerzenie stworzonego przez Komisję wykazu substratów pozwala na użycie dodatków mieszczących 

się poza zakresem obecnego brzmienia proponowanych definicji. Jest to niezbędne do umożliwienia 

stosowania gliceryny, enzymów i innych materiałów, które poprawiają działanie biogazowni. 

 
2. BIOGAZOWNIE NIEROLNICZE POWINNO REGULOWAĆ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 

 

 PSB proponuje, by biogazownie nierolnicze regulowało Ministerstwo Środowiska, a nie Ministerstwo 

Rolnictwa. Biogaz pozyskiwany z utylizacji odpadów organicznych w składowiskach odpadów, 

oczyszczalniach ścieków i mieszanych zakładach kofermentacyjnych nie ma nic wspólnego z 

Ministerstwem Rolnictwa. Naszą propozycją jest, by funkcje zarządcze, które pełni Ministerstwo 

Rolnictwa względem biogazowni rolniczych, względem pozostałych rodzajów biogazowni pełniło 

Ministerstwo Środowiska. Sformułowania niezbędne do wprowadzenia takiej zmiany znajdują się w 

naszej propozycji zmian. 

 

 Pozostałe rodzaje biogazu (biogazownie kofermentacyjne, składowiska odpadów, oczyszczalnie 

ścieków) reguluje Ministerstwo Środowiska oraz inne organy w ramach ustawy o odpadach i tak samo 

powinno być to rozwiązane w ustawie Prawo energetyczne.  

 
3. USTAWA NIE POWINNA WYMAGAĆ PRZEPROWADZANIA AUKCJI DLA PROJEKTÓW 

BIOGAZOWYCH 
 

 Projekt ustawy przewiduje przeprowadzanie aukcji dla wszystkich przedsięwzięć z zakresu odnawialnych 

źródłach energii dla projektów o mocy poniżej 1 MW lub powyżej 1 MW. 

Art. 73.4 ustęp 4 Aukcje, o których mowa w paragrafie 1, będą przeprowadzane osobno dla 
procesu generowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o całkowitej mocy 
zainstalowanej: 1) do 1 MW, oraz 2) powyżej 1 MW. 

 W rzeczywistości jednak aukcje powyżej 1 MW przeprowadzane w warunkach otwartej konkurencji z 

elektrowniami wiatrowymi i technologią współspalania uniemożliwią biogazowniom uzyskanie 

jakiegokolwiek wsparcia. Większość spośród istniejących biogazowni rolniczych w Polsce (ponad 50% ma 

moc powyżej 1 MW) nie zyskałaby wsparcia w świetle nowych przepisów. Właściwą granicą podziału, 

odzwierciedlającą aktualną sytuację sektora biogazu w Polsce oraz realia techniczne i gospodarcze, 

powinno być co najmniej 2 MW. Udowodniono, że biogazownie o mocy od 1 do 2 MW są 

                                                             
1 Składowiska odpadów oraz oczyszczalnie ścieków nadal byłyby osobnymi kategoriami z własnymi 
współczynnikami korekcyjnymi. Jednak niewielka liczba osadów ściekowych (mniej niż 20% pod względem 
objętości) nie powinna skutkować zmianą kategorii zakładu. Zob. White, badanie poświęcone osadom ściekowym. 



najefektywniejsze zarówno pod względem ich budowy, jak i eksploatacji. Aby spełnić unijne wymagania, 

system „optymalnego wsparcia” powinien wyróżniać najbardziej opłacalne instalacje. 

 

 

 

 

A. Aukcje dla małych projektów się nie sprawdzają. 

 Wszelkie dostępne dane i doświadczenia innych państw stosujących aukcje dla OZE pokazują, że 

mechanizm ten nie działa właściwie w przypadku małych projektów. Projekty poniżej 2 MW powinny 

mieć możliwość dalszego korzystania ze wsparcia w formie zielonych certyfikatów oraz bezpośredniej 

sprzedaży energii elektrycznej użytkownikom końcowym. 

 Próby zastosowania aukcji dla przedsięwzięć biogazowych w innych rajach przynosiły negatywne 

skutki. Instituto de Investigación Tecnológica w Hiszpanii opublikował szczegółowy przegląd 

doświadczeń w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w każdym z państw, gdzie próbowano wdrożyć 

to rozwiązanie. Zob. del Rio i Linares, „Back to the future? Rethinking Auctions for Renewable 

Electricity Support,” 2013. Jedna z głównych myśli, jakie sformułowali, przyglądając się dziesiątkom 

różnych systemów aukcyjnych, brzmiała następująco: 

Niestety, te teoretyczne zalety aukcji mają swoją cenę. Z uwagi na 
 złożoność procedur biurokratycznych, a także konieczność planowania działań z 
wyprzedzeniem,  
aukcje cechują się wyższymi kosztami transakcyjnymi (Finon i Menanteau, 2008), co, razem z  
brakiem pewności co do ostatecznej ceny i harmonogramu przetargu, uniemożliwia 
uczestnictwo  
mniejszym przedsiębiorstwom. W efekcie występuje niski poziom konkurencyjności (Butler i 
Neuhoff, 2008) oraz  
niewielkie możliwości tworzenia siły rynkowej. Czynniki te mogą redukować  
teoretycznie wyższą wydajność tego instrumentu. Id. s. 3. 
 

 W dalszej części badania, po przestudiowaniu doświadczeń z aukcjami wszystkich państw, formułują 

następujący wniosek: 

Nieprzyjazne dla niewielkich projektów i mniejszych podmiotów. Głównym wnioskiem z 
obserwacji przetargów jest to, że nie są one odpowiednie dla niewielkich instalacji i mniejszych 
podmiotów, co może wpływać na konkurencję. Stwierdzono, że niektóre z wyżej wymienionych 
czynników, a mianowicie brak informacji oraz utrudniony dostęp do finansów, mają 
nieproporcjonalnie negatywny wpływ na mniejsze podmioty. Wobec tego wskazany 
instrument nie jest odpowiedni dla mniejszych podmiotów, co z kolei sugeruje, że dla 
mniejszych projektów należałoby zastosować inny instrument (Morthorst i in., 2005, Mitchell, 
1995). Ciężko jest z góry stwierdzić, czy promowanie dużych instalacji lub podmiotów zamiast 
mniejszych jest negatywnym zjawiskiem. Mimo że tak przedstawia się to w literaturze 
specjalistycznej, kryterium wielkości to miecz obosieczny. Z jednej strony większe instalacje 
wiążą się z korzyściami skali w produkcji, z drugiej model rozproszonego wytwarzania energii 

http://www.iit.upcomillas.es/pedrol/documents/WPsubastas1.pdf
http://www.iit.upcomillas.es/pedrol/documents/WPsubastas1.pdf


wymaga mniejszych zakładów rozmieszczonych na rozległym obszarze.2 Ponadto, niektóre 
projekty z zakresu energii odnawialnej są z natury projektami dużymi (przybrzeżne elektrownie 
wiatrowe, skoncentrowana energia słoneczna) i dla takich technologii przetargi są szczególnie 
odpowiednią formą wyboru, w przeciwieństwie do mniejszych projektów, które wymagają 
wsparcia innego instrumentu [podkreślenie własne]. 
 

 Ich wnioski oparte są na danych empirycznych, nie jedynie na kolejnej opinii eksperckiej. Aukcje mogą 

zapewniać „zoptymalizowane” wsparcie dużym projektom, jednak działają na szkodę tych mniejszych. 

W rzeczywistości, większość systemów aukcyjnych wyklucza projekty o mocy do 5 MW lub nawet 

większe. Negatywny wpływ aukcji na konkurencję jest szczególnie prawdziwy w przypadku biogazu: w 

swoim badaniu ITT wskazało, że w wielu państwach oferta projektu biogazowego nie zwyciężyła ani 

jednego przetargu przetargu.3 Naszym zdaniem wynika to ze szczególnych ograniczeń dla sektora 

biogazu, obecnych w aukcjach. Biogazownie są uzależnione od surowców, których ceny są 

nieprzewidywalne (zależą w głównej mierze od cen produktów rolnych, które ulegają zmianie w 

każdym sezonie), dlatego też udział w przetargu na długoterminowe dostarczanie energii elektrycznej 

o ustalonej cenie niesie ze sobą niebywałe ryzyko.4 Oprócz ogólnych uprzedzeń do mniejszych 

wytwórców spowodowanych wysokimi kosztami i niepewnością, jakie niesie aukcja, inwestorzy z 

sektora biogazu stoją w obliczu jeszcze większego ryzyka i niepewności.  

 W przypadku projektów biogazowych procedura przetargu z natury nosi znamiona nieuczciwej 

konkurencji poprzez tworzenie barier dla małych i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na 

powyższe czynniki uniemożliwiają im składanie ofert nawet w specjalistycznych aukcjach. Zasady te 

naruszają zatem zasady konkurencji określone w Traktacie Europejskim, poprzez tworzenie barier dla 

małych projektów i zakłócenie konkurencji. 

B. Dyskryminacja dotycząca większych zakładów biogazu zachwieje politykami UE w kwestii 

środowiska. 

                                                             
2 Biogaz to doskonały przykład energetyki rozproszonej, gdzie lokalne źródła odpadów i produktów rolniczych 
stanowią lokalne źródło energii, które lokalnie powinno być wykorzystywane. Zob. Mott, „Biogazownie jako 
wzorcowy model rozproszonej energetyki: lokalne odpady lokalnym źródłem Energii,” www.reo.pl (2013).  
 Bezpośrednia sprzedaż energii elektrycznej na skalę lokalną jest niezbędna dla uzyskania najlepszych wyników 
gospodarczych (decentralizacja źródeł dostarczania energii elektrycznej i obniżenie jej cen). 
3 Aukcje odwrócone znacząco wpłynęły na rozwój sektora biogazu w Holandii. Tam biogazownie uczestniczą w 
aukcjach jedynie w specjalnej kategorii dostarczania biogazu do sieci gazu ziemnego (nie ma rywalizacji między 
różnymi technologiami). 
4 System przetargu narzuca, aby uczestnicy aukcji wylicytowali stałą wartość długoterminowego wsparcia 
produkcji energii elektrycznej. Koszty pozyskania substratów stanowią główną część kosztów operacyjnych 
biogazowni. Koszty te są ściśle zależne od produkcji rolnej zmieniającej się z sezonu na sezon. W związku z tym nie 
ma sposobu, aby w wiarygodny sposób dokonać oszacowania kosztów w perspektywie długoterminowej, chyba że 
zastosuje się zachowawczą projekcję finansową, która z założenia będzie sprzeczna z celem aukcji – nastawionej na 
osiągnięcie jak najniższej ceny. Dlatego zaledwie kilka takich projektów w ramach aukcji w Holandii było 
rentownych. Patrz raport Rabobank, "Perspektywy dla energii odnawialnej w Holandii”, lipiec 2012. Mechanizm 
aukcji wzmacnia niepewność inwestora, ponieważ jest on ograniczony przez cały okres stałą, ustaloną na początku 
kwotą wsparcia i poniesie konsekwencje w przypadku zaprzestania produkcji energii elektrycznej. Sytuacja, w 
której uczestnicy aukcji dopuszczają zablokowanie się impasem dostarczania energii poniżej kosztów jej produkcji, 
nie tworzy niezawodnego systemu dla rozwoju projektu. 
 

http://www.reo.pl/biogazownie-jako-wzorowy-model-rozproszonej-energetyki-lokalne-odpady-lokalnym-zrodlem-energii
http://www.reo.pl/biogazownie-jako-wzorowy-model-rozproszonej-energetyki-lokalne-odpady-lokalnym-zrodlem-energii


Biogaz jest jedną z preferowanych opcji w utylizacji odpadów organicznych w UE.Dyrektywa UE wzywa 

również do poważnej redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Patrz: 

dyrektywa w sprawie składowania odpadów UE 99/31/WE . Ponadto, w niedawno zmienionej 

dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, UE wymaga od państw członkowskich, aby zachęcać do 

selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w sektorze odpadów komunalnych, aby zachęcić 

do ich wykorzystania w biogazowniach w celu produkcji energii. Patrz: Zmieniona dyrektywa ramowa UE 

w sprawie odpadów 2008/98/WE.  

 Osiągnięcie takich polityk UE wymaga aktywnego i zdrowego pod względem finansowym segmentu 

biogazu w Polsce. Zarządzanie odpadami organicznymi pochodzącymi z przemysłu mięsnego oraz ze 

źródeł komunalnych wymaga droższego zakładu fermentacji beztlenowej ze wstępną obróbką oraz 

bardziej rozbudowanego wyposażenia do kontroli zapachu. Zakład, który może przetworzyć taki materiał 

ekonomicznie jest zazwyczaj większy niż 1 MW. Użycie 1 MW zakładu jako wartości granicznej zniechęci 

tworzenie szczegółowo rodzajów zakładów biogazu wymaganych przez inne polityki i dyrektywy UE. 

 Oprócz niespójności z politykami UE dotyczącymi zarządzania odpadami, granica 1 MW zapewnia 

nierównomierną utylizację w porównywalnych zakładach. Nie powinno być różnicy w utylizacji 

pomiędzy na przykład zakładem biogazu o mocy 1,25 MW a zakładem o mocy 850 kW. Narusza to 

prawo UE poprzez dyskryminujące traktowanie podobnych przypadków. Problem musi zostać 

oceniony w świetle ogólnej zasady równego traktowania, art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej i 

artykułów 20 i 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej („Karta”). W sprawie C-195/12, 

Industrie du bois de Vielsalm & Cié (IBV ) SA przeciwko region Walonii, Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości, 26 września 2013 r. Trybunał ustalił, że Państwa członkowskie nie mogą 

dyskryminować pomiędzy sobą podobnych technologii bezwzględnie narzuconym różnicowaniem. 

Wsparcie odnawialnej energii w prawie europejskim „musi przestrzegać zasady równego traktowania i 

niedyskryminacji określonej w szczególności w artykułach 20 i 21 Karty (patrz: wyrok w sprawie 

C-401/11 Soukupová [2013] ECR I-0000 , pkt 28).”  

 Zasadniczo wszystkie zakłady biogazu mają moc poniżej 2 MW, a badania techniczne potwierdzają, że 

jest to optymalny rozmiar. Wszelkie graniczne rozmiary powinny być oparte na technicznych i 

ekonomicznych realiach sektora, a nie na arbitralnych liczbach.5 

C. Projekty do 2 MW umożliwią bardziej efektywną energię rozproszoną 

 Bezpośrednia sprzedaż energii elektrycznej umożliwia wytwarzanie przez miejscowe odpady organiczne 

energii rozproszonej. Taki system miejscowych zakładów biogazu zapewniających miejscowe ogrzewanie 

jest bardzo skuteczny w Danii. Bezpośrednia sprzedaż energii elektrycznej tworzy nowy współczynnik 

wydajności poprzez zredukowanie kosztów transmisji tam, gdzie nie są one konieczne. Powoduje to 

zmniejszenie kosztów energii elektrycznej dla użytkowników końcowych i powinno stanowić część nowej 

ustawy. Eksperci przewidują, że taki model energii rozproszonej będzie dominował w przyszłości oraz że 

będzie tańszy i skuteczniejszy niż dzisiejszy system scentralizowany: 

                                                             
5PBA twierdzi również, że nowe Wytyczne w sprawie pomocy państwa, które używa 1 MW są również niezgodne z 
prawem na mocy Traktatu dotyczącego nieuczciwej konkurencji oraz dalszego zachwiania innych istotnych polityk 
UE. Patrz: komentarze PBA dotyczące Definicji małego źródła, kwiecień 2014, Konkurencja DG.  



W 2025 każdy będzie w stanie produkować i przechowywać energię, która będzie konkurencyjna pod 

względem cenowym, a może nawet tańsza niż energia zakupiona z elektrowni. [Generacja 

rozproszona] jest również najskuteczniejszym sposobem produkcji energii, która jest od razu 

zużywana, ponieważ minimalizuje to straty na transmisji – mówi UBS. Gramwzielone.pl (30 sierpnia, 

2014).  

Energia rozproszona biogazu oznacza również, że zakłady z odpadami organicznymi mają szczególną 

motywację do wprowadzenia najlepszej technologii zarządzania, ze względu na to, że przy użyciu 

biogazu mogą uzyskać tańszą energię. Bezpośrednia sprzedaż dostarcza bodźców do efektywniejszego 

zarządzania odpadami. 

 

D.  Ceny referencyjne muszą zostać ogłoszone z większym wyprzedzeniem 

 

 Inne przetargi dostarczyły wcześniejszej informacji dotyczącej cen referencyjnych udostępniając 

bardziej przejrzysty i konkurencyjny system. Propozycja, aby ogłosić je zaledwie 60 dni przed 

przetargiem jest rażąco nieodpowiednia dla zapewnienia sprawiedliwego działania. Na podstawie 

polskiego doświadczenia przygotowanie projektów do przetargów zajmie 24-36 miesięcy. Spowodowane 

jest to koniecznością posiadania pozwolenia na planowanie oraz zatwierdzenia środowiskowego, jak 

również dziesiątek innych istotnych dokumentów. Całkowicie nierealistyczne jest oczekiwanie wsparcia 

większości oferentów dla ustalonej ilości energii, gdy nie będą znali ceny jaką mogą uzyskać 

bezpośrednio przed przetargiem. Ta zasada zbytnio faworyzuje duże instytucjonalne firmy o niższych 

kosztach kapitału będące własnością państwa.  

* * * * 
  



PROPONOWANE ZMIANY JĘZYKA 
 

 Proponujemy, aby w miejsce obowiązkowego małego przetargu, w którym projekty do 2 MW będą 

nadal dozwolone, ubiegać się o Zielone certyfikaty zgodnie z ich opcją. Art. 74 ust. 4 należy zmienić 

następująco:  

Każda instalacja odnawialnej energii lub biogazu o całkowitej wydajności mniejszej niż 2 MW 

energii elektrycznej zbudowana przed lub po wejściu w życie niniejszej ustawy powinna mieć 

możliwość uzyskania wsparcia w ubieganiu się o certyfikaty pochodzenia jako mechanizm 

wsparcia w miejsce udziału w przetargach. Jeżeli takie instalacje wybiorą udział w przetargu, 

należy zastosować procedury umożliwiające ich udział, w tym opcję oddzielnego małego 

przetargu dla zakładów o całkowitej wydajności mniejszej niż 2 MW.  

 Pozostałe zmiany w języku ustawowym wprowadzającym niniejszej zalecenia zostały określone w 
Załączniku.  
 
 Zielone certyfikaty muszą być zróżnicowane wraz z kosztami produkcji na przestrzeni technologii 
zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy państwa.6Dlatego też, zalecamy powrót do projektu zapisów 
prawnych z 2012 roku dotyczącego ustalania współczynników korygujących dla Zielonych certyfikatów 
na podstawie kryteriów wyznaczonych przez Komisję Europejską. Stąd, wartość certyfikatu pochodzenia 
powinna być następująca: 
 

                                                             
6 "Jak stwierdzono w pkt 59, ustępu 1 wytycznych dotyczących ochrony środowiska, Państwa członkowskie mogą 
zrekompensować różnicę między kosztami produkcji energii ze źródeł odnawialnych a ceną rynkową danej energii. 
Rekompensata ta może mieć wyłącznie zastosowanie do dodatkowych kosztów produkcji energii ekologicznej w 
porównaniu z kosztami energii pozyskanej ze źródeł konwencjonalnych” – to cytat fragmentu Decyzji Komisji z 
dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie programu pomocy państwa realizowanego przez Słowenię w oparciu o krajowe 
ustawodawstwo dotyczące kwalifikowanych producentów energii elektrycznej, sprawa nr C 7/2005, pkt 85. Patrz: C 
(2010) 2211, pomoc publiczna nr N 65/2010 – Wielka Brytania Zmiany w Certyfikatach dotyczących Odnawialnych 
źródeł (Rocs) program, 30 marca 2010 r. („… zróżnicowane koszty dopasowane do wartości średniej 
prognozowanych przychodów … będą zatem uniknąć nadmiernej łącznej rekompensaty różnych producentów"). 
Stare zasady mają zastosowanie w przypadku pomocy państwa, do czasu aż nowe zasady wejdą w życie w roku 
2017. Patrz: Wskazówki w sprawie pomocy państwa w zakresie energii i środowiska – Najczęściej zadawane 
pytania, Komisja Europejska –MEMO/14/276 09/04/2014. Nawet wtedy, Państwo członkowskie może nadal 
korzystać z rozłożonych certyfikatów jako z mechanizmu wsparcia: Dział 3.3.14 nowych Wytycznych stwierdza, że: 
„(ust. 136) Państwa członkowskie mogą zapewniać wsparcie dla źródeł energii odnawialnej poprzez korzystanie z 
mechanizmów rynkowych takich jak zielone certyfikaty... (ust. 138) Komisja uważa w szczególności, że nie stosuje 
się różnych poziomów wsparcia w zakresie zielonych certyfikatów, chyba że Państwa członkowskie wykazują 
potrzebę takiego różnicowania...” [w tym potrzebę osiągnięcia dywersyfikacji – taką jak założenia segmentowe 
Narodowego planu działania – oraz potrzebę stabilności].” Oczywiście potrzeba taka istnieje w Polsce. System, 
gdzie „wszystkie technologie energetyczne otrzymują wsparcie na jednakowym poziomie właśnie utracił zasadność. 
Istniejący system certyfikatów pochodzenia stymuluje jedynie niektóre źródła, co z kolei skutkuje częściowo 
optymalnym wykorzystaniem miejscowo dostępnych zasobów, bloków zasilania innych technologii oraz 
ograniczonym rozwojem ekonomicznym i tworzeniem nowych miejsc pracy. Ponadto, w systemie certyfikatów 
pochodzenia dochodzi do sytuacji, w której technologia wykazująca najniższy koszt wytworzenia otrzymuje 
nieuzasadnione wsparcie, które koliduje z rozwojem rynku RES...” Strona internetowa premiera 2014 (podkreślenia 
dodane). Patrz: Ocena wpływu ustawy, grudzień 2011, proponowana ustawa dotycząca energii odnawialnej. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-276_en.htm
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii.html


„skorygowana minimalnym współczynnikiem korekcji mającym zastosowanie w danym roku 
kalendarzowym dla danego sposobu produkcji energii elektrycznej w instalacji energii ze źródeł 
odnawialnych”, wyciąg z art. 42 ust. 2 z projektu ustawy z października 2012 roku.7

                                                             
7Zwracamy uwagę na to, że zastosowane współczynniki powinny być takie same jak te zaproponowane prze IEO i 
powinny być uwzględnione w kalkulacji ceny referencyjnej do przetargu. Patrz: Ocena wpływu ustawy, 2 kwietnia 
2014, wersja 6.01, str. 29 pkt 14 [Wartość wsparcia dla poszczególnych technologii oraz tzw. współczynnik 
wykorzystania mocy, będą zgodne z założeniami zawartymi w analizie IEO.”]. 



 PBA zaleca również, aby modyfikacje Zielonych certyfikatów opisane powyżej zostały uchwalone 
natychmiast jako środki awaryjne oraz aby zostały zgłoszone do Komisji. Zapewni to dodatkowy czas i 
możliwość do sprawdzenia bardziej złożonych części proponowanej ustawy oraz zapewnienia, że spełnia 
ona Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa mające zastosowanie po roku 2017. 
Może to również pomóc w zakresie braku powiadomienia Komisji o Zielonych certyfikatach do dnia 
dzisiejszego.  
 
 Dziękujemy za możliwość udziału w komentowaniu proponowanej ustawy i jesteśmy gotowi w dalszym 
stopniu wyjaśniać i dostarczyć dodatkowego wsparcia w zakresie zmian sugerowanych tutaj. 
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