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Dotyczy: Ustawy  z dnia 16 stycznia 2015r. o odnawialnych źródłach energii – art. 2 pkt 13) 

(druk nr 817) 

 

Wyjaśnienie 

Celem proponowanej zmiany jest zapewnienie odpowiedniej ochrony praw słusznie nabytych 

oraz ochrony interesów w toku przedsiębiorców inwestujących w sektorze energetyki 

odnawialnej poprzez umożliwienie skorzystania z pełnego, 15-letniego okresu wsparcia dla 

każdej z instalacji odnawialnego źródła energii realizowanych etapowo. 

 

POPRAWKA 

 

W ustawie o odnawialnych źródłach energii w art. 2 pkt 13) dodaje się na końcu zdanie: 

 

"- przy czym dla celów korzystania z mechanizmów i instrumentów wspierających 

wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w 

rozdziale 4 ustawy, za wyodrębniony zespół urządzeń, o którym mowa w lit. a) 

powyżej, uznawany jest także: (i) wyodrębniony zespół urządzeń służących do 

wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, w których energia 

elektryczna wytwarzana jest z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, 

przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, wykorzystywanym jednocześnie przez 

inne zespoły takich urządzeń, oraz (ii) zespół urządzeń służących do wytwarzania 

energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna 

wytwarzana jest z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, stanowiących kolejną 

część (etap budowy) istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii, 

wybudowanych i przyłączonych do sieci po pierwszym dniu wprowadzeniu energii 

elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej z takiej instalacji - o ile 

prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii 

elektrycznej w takich zespołach urządzeń wymagać będzie uzyskania koncesji lub 

rozszerzenia (zmiany) dotychczasowej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne." 

 

 

Uzasadnienie 

Aktualne brzmienie przepisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, w 

szczególności definicja "instalacji odnawialnego źródła energii" zawarta w art. 2 pkt 13 lit. a), 

w połączeniu z dalszymi przepisami dotyczącymi mechanizmów i instrumentów wsparcia dla 

wytwórców energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (art. 42, art. 44 ust. 3 oraz 
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art. 92 ust. 4 projektu ustawy), wywołuje uzasadnioną wątpliwość dotyczącą tego czy i przez 

jak długi czas będą mogły korzystać z systemu wsparcia instalacje odnawialnego źródła 

energii przyłączane do sieci elektroenergetycznej w jednym miejscu przyłączenia i 

zrealizowane etapowo przed planowanym na dzień 1 stycznia 2016 r. wejściem w życie 

nowego systemu wsparcia (tj. systemu aukcyjnego).  

W sytuacji, gdy przed wejściem w życie nowej ustawy jeden przedsiębiorca zrealizował 

inwestycję w instalacje odnawialnego źródła energii w dwóch lub więcej etapach, aktualne 

brzmienie art. 42 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 44 ust. 3 projektu ustawy prowadzi do tego, że 15-

letni okres wsparcia rozpoczynałby swój bieg od daty uruchomienia pierwszego etapu takiej 

inwestycji (daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 

wytworzonej przez urządzenia oddane do eksploatacji w ramach pierwszego etapu). Oznacza 

to w konsekwencji, że drugi etap (a także wszystkie kolejne etapy) takiej inwestycji korzystać 

będzie z okresu wsparcia krótszego niż 15 lat, po wejściu w życie ustawy. Data rozpoczęcia 

eksploatacji takiego kolejnego etapu inwestycji i wprowadzenie z niego po raz pierwszy 

energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej będzie bez znaczenia dla długości okresu 

wsparcia, nawet jeśli etap ten będzie znacząco większy niż etap pierwszy. Stanowi to 

odstępstwo od obecnie funkcjonujących zasad korzystania z systemu wsparcia, różnicując 

inwestycje pod katem modelu ich realizacji. 

Nie będzie tu rozwiązaniem podział przedsiębiorcy na dwa odrębne podmioty prawa tylko po 

to, by sprostać wymogom ustawy, bowiem takiego podziału nie można dokonywać wstecz 

tzn. wtedy gdy dany projekt został już zaplanowany i rozpoczęty, a zezwolenia 

administracyjne zostały uzyskane przez jeden podmiot. Brak zmiany zapisu spowoduje 

naruszenie praw nabytych inwestorów, którzy zrealizowali swoje inwestycje pod rządami 

dotychczasowego systemu wsparcia i słusznie oczekiwali, że każda z instalacji 

zrealizowanych przed wejściem w życie nowych regulacji otrzymywać będzie wsparcie przez 

taki sam okres i na takich samych warunkach. Doprowadzi również do naruszenia 

podstawowej zasady państwa prawa jaką jest zasada równości wobec prawa, gdyż będzie 

dyskryminować w sposób nieuzasadniony instalacje realizowane etapowo wyłącznie ze 

względu na kryterium modelu realizacji takich inwestycji. 

Uzupełnienie definicji "instalacji odnawialnego źródła energii" o wyjaśnienie, że za taką 

instalację uznawane będą również zespoły urządzeń wytwórczych przyłączone do jednego, 

wspólnego miejsca przyłączenia, oraz zespoły urządzeń oddawane do użytkowania w 

kolejnych etapach realizacji danej inwestycji, te wątpliwości usunie. Pozwoli bowiem na to, 

aby z systemu wsparcia mogły korzystać każdorazowo na tych samych warunkach wszystkie 

instalacje odnawialnego źródła energii, bez nieuzasadnionego dyskryminowania instalacji 

przyłączonych w jednym miejscu przyłączania, czy instalacji powstających etapowo. Takie 

zespoły urządzeń wytwórczych będą korzystały z takiego samego, 15-letniego okresu 

wsparcia w ramach dotychczasowego systemu, jeżeli zostały oddane do eksploatacji i 

przyłączone do sieci elektroenergetycznej przed dniem 1 stycznia 2016 r.  

Wskazać także należy, że w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane takie etapy 

inwestycji w instalację odnawialnego źródła energii uznawane są za odrębne zespoły 

obiektów, które są w stanie samodzielnie funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Proponowana zmiana zapewni zatem spójność tych dwóch regulacji kluczowych dla 

inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej.  
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Uzasadnione jest przy tym powiązanie kwalifikacji danego zespołu urządzeń wytwórczych 

jako instalacji odnawialnego źródła energii z potrzebą uzyskania lub zmiany koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej, ponieważ na etapie wydawania koncesji organ regulacyjny, 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, weryfikuje aspekty techniczne instalacji potwierdzając 

tym samym, że stanowi ona zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z 

odnawialnych źródeł energii.  

Zakres zmiany nie narusza w żadnej mierze struktury projektu ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, ani nie zwiększa kosztów systemu wsparcia i powinien być potraktowany 

jako usunięcie ewidentnego przypadku naruszenia praw nabytych oraz interesów w toku, 

wyrażającego się w dyskryminacyjnym skróceniu okresu wsparcia dla tych instalacji, które 

zostały zrealizowane etapowo (dla kolejnych etapów, poza pierwszym).  
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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. 42 ust.2 

(druk nr 817) 

 

Wyjaśnienie 
Proponowana zmiana ustawy polega na doprecyzowaniu zasad sprzedaży energii do 

sprzedawcy zobowiązanego tak, aby uniknąć niekorzystnych zjawisk związanych z dowolną 

interpretacją zasad tej sprzedaży oraz zapewnić, że sprzedaż energii sprzedawcy 

zobowiązanemu będzie realizowała  Wytyczne UE z dnia 28 czerwca 2014  w sprawie 

pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 

(2014/C 200/01) 
  

 POPRAWKA 

 

W ustawie o odnawialnych źródłach energii art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  
„Warunkiem zakupu przez danego sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej, o której 

mowa w ust. 1, jest: 

  

1)    oferowanie jej, przez wytwórcę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w 

okresie co najmniej 90 następujących po sobie dni kalendarzowych, wyłącznie 

sprzedawcy zobowiązanemu, na podstawie grafików handlowych składanych w dobie 

poprzedzającej dobę wytwarzania (n-1) na dobę wytwarzania (n) zgodnie z 

obowiązującymi zasadami zgłoszeń na Rynku Bilansującym, odpowiadających  

rzeczywistej prognozie wytwarzania, wykonanej z należytą starannością i zgodnie z 

najlepszymi praktykami w tym zakresie i uwzględniającej uwarunkowania 

wprowadzania wytworzonej energii do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, o których 

mowa w pkt 2).  

2)     wprowadzenie wytworzonej energii do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, z 

wyłączeniem dostarczania energii elektrycznej od wytwórcy tej energii do odbiorcy 

końcowego za pomocą linii bezpośredniej, zużywania energii elektrycznej przez jej 

wytwórcę na potrzeby własne, wykonywania poleceń operatorów systemów 

elektroenergetycznych lub stosowania przez operatorów środków służących 

wykonywaniu ich zadań określonych w ustawie, 

3)     przekazanie sprzedawcy zobowiązanemu oświadczenia następującej treści: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 

88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że, w celu skorzystania z uprawnienia 

sprzedaży energii do sprzedawcy zobowiązanego, energię elektryczną z odnawialnego 

źródła energii zaoferuję w okresie i trybie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 

ustawy ……., tylko sprzedawcy zobowiązanemu i wprowadzę tę energię do sieci, a 
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jakakolwiek energia elektryczna nie odpowiadająca złożonym grafikom handlowym 

nie będzie oferowana przeze mnie żadnemu innemu kupującemu, a będzie 

przedmiotem rozliczeń z podmiotem świadczącym usługi bilansowania handlowego.” 

  

Uzasadnienie 
  

Poprawka artykułu 42 ust. 2 ma na celu doprecyzowanie zasad sprzedaży energii 

wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w trybie sprzedaży do sprzedawcy 

zobowiązanego.  

 

Poprawka ta stanowi, że wytwórca energii ze źródeł odnawialnych może wybrać albo 

sprzedaż bezpośrednio na rynku albo do sprzedawcy zobowiązanego, jednakże w przypadku 

sprzedaży do sprzedawcy zobowiązanego  minimalny okres w jakim może sprzedawać w tym 

trybie wytworzoną energię to 90 dni. Zapobiegnie to zjawisku częstej zmiany trybu sprzedaży 

w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej oraz uniemożliwi jednoczesne składanie ofert 

sprzedaży zarówno sprzedawcom zobowiązanym jak i innym odbiorcom (stronom trzecim). 

 

Jednocześnie poprawka ta precyzuje, że wytwórca sprzedający energię sprzedawcy 

zobowiązanemu oferuje tą energię według tego samego trybu co dla wszystkich uczestników 

rynku, czyli na podstawie grafików handlowych składanych w dobie poprzedzającej dobę 

wytwarzania. Jest to zgodne z punktem 3.3.2.1. Wytycznych w sprawie pomocy państwa na 

ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (tzw. EEAG) wskazującym 

na konieczność integracji wytwórców energii odnawialnej z rynkiem energii. Proponowany 

zapis wprowadza też obowiązek by składane grafiki handlowe były sporządzane na podstawie 

prognoz wytwarzania, czyli uniemożliwia składanie dowolnych grafików wyłącznie według 

uznania wytwórcy.   

 

Proponowana poprawka wyraźnie też potwierdza, że wytwórcy energii ze źródeł 

odnawialnych mogą korzystać z usług bilansowania handlowego dowolnie wybranego 

podmiotu posiadającego koncesję na wykonywanie tej działalności, niekoniecznie będącego 

sprzedawcą zobowiązanym, co prowadzi do urynkowienia warunków świadczenia tej usługi 

zgodnie z punktem 3.3.2.1. Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i 

cele związane z energią i w konsekwencji do dalszego obniżenia kosztu bilansowania 

handlowego źródeł odnawialnych. 

 

Proponowana zmiana jest w pełni zgodna ze strukturą systemu wsparcia regulowanego 

ustawą i nie powoduje dodatkowych kosztów. Jednocześnie stanowi bezpośrednią 

implementację zapisów Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele 

związane z energią w latach 2014-2020 z dnia 28 czerwca 2014 wskazujących na konieczność 

integracji źródeł odnawialnych z rynkiem energii. 

 

 



 

 

Pan Senator Marek Ziółkowski 

 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Narodowej 

Senat RP 

 

 

Dotyczy: Ustawy  z dnia 16 stycznia 2015r. o odnawialnych źródłach energii – art. 187 (druk 

nr 817) 

 

Wyjaśnienie 

Zmiana ustawy polegająca na usunięciu  zapisów art. 187 w zakresie ustalania sztywnego 

poziomu kwoty obowiązku OZE na 14% i 15% na lata 2015 i 2016. Zmiana ma na celu 

przywrócenie pierwotnych zapisów art. 60 ustawy zakładających poziom celu OZE od 

momentu wejścia w życie rozdz. IV, czyli dniem 1 stycznia 2016 roku w wysokości 20%, Zapis 

ten jest kluczowym narzędziem do walki z zjawiskiem nadpodaży świadectw pochodzenia i 

pozwoli na przywrócenie równowagi na rynku konkurencyjnym 

  

POPRAWKA 

 

Zmiana ustawy polegająca na usunięciu  zapisów art. 187 

 

UZASADNIENIE 

 

Zapis art. 187 zmieniającego zapisy art. 60 Ustawy o OZE,  ustalający sztywny poziom kwoty 

obowiązku OZE na 14% i 15% na lata 2015 i 2016, podczas gdy przyjęty przez Radę Ministrów 

projekt ustawy o OZE zakładał poziom celu OZE od momentu wejścia w życie rozdz. IV, czyli 

dniem 1 stycznia 2016 r. w wysokości 20%, co dopiero mogłoby być obniżone w kolejnym 

roku rozporządzeniem Ministra Gospodarki jeżeli zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki. 

Jest to wprowadzenie zmiany o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju sektora OZE bez 

jakiegokolwiek uzasadnienia i konsultacji tego zapisu. Zapis ma olbrzymi wpływ na 

przywrócenie równowagi na rynku konkurencyjnym świadectw pochodzenia, dlatego powinien 

zostać usunięty.  

 

Rynek zielonych certyfikatów mierzy się z problemem nadpodaży od 2012 roku. Nieprawdą 

jest, iż sytuacja ta wynika z nieuwzględniania przez inwestorów sygnałów o możliwości 

pogłębiania się tego zjawiska. Po pierwsze - w latach 2010-2013 informacje na temat sytuacji 

na rynku były publikowane przez URE tylko raz do roku, więc nie było możliwości bieżącej 

analizy sytuacji rynkowej. Po drugie - w okresie tym najszybciej rosła podaż certyfikatów ze 

strony wytwórców stosujących technologię spalania wielopaliwowego, którzy jako jedyni mają 

możliwość dowolnego zwiększania lub zmniejszania (do zera) wielkości podaży certyfikatów, 

bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie. Dodatkowo, sytuację rynkową pogorszyło 

do dziś nie wyjaśnione przez właściwe organy przyzwolenie na wnoszenie opłaty zastępczej 

przy jednoczesnej dostępności certyfikatów na rynku SPOT. 

 



W ustawie o OZE bezkrytycznie przyjęto wielkości obowiązku umorzenia świadectw 

pochodzenia z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10.2012 roku, które było 

przygotowywane jeszcze w 2011 roku zanim nastąpił kryzys na rynku zielonych certyfikatów.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki wielokrotnie było nowelizowane a wartości procentowe 

obowiązku były zmieniane w kontekście zmieniającej sytuacji rynkowej. Dane w % poniżej: 

Rozporz. z 2008: 2011:10,4;  2012 – 10,4; 2013 – 10,9; 2014 – 11,4; 2015 – 11,9; 2016 -12,4 

Rozporz. z 2012:                     2012 – 10,4;  2013 – 12;  2014 – 13;     2015 – 14;   2016 - 15 

Historia pokazuje, że w sytuacji gdy wciąż daleko do realizacji celu udziału oze w 2020 roku, 

nie należy Rozporządzenia z 2012 roku traktować jako niepodważalnego źródła odwołania się  

do bieżącej i przyszłej sytuacji na rynku konkurencyjnym charakteryzującym się dużą 

dynamiką. Niezmienione rozporządzenie z 2008 roku, które przez trzy kolejne lata od roku 

2010 ustalało stały poziom obowiązku umorzenia na poziomie 10,4% było jedną z głównych 

przyczyn wystąpienia zjawiska nadpodaży w 2012 roku.  

 

Ministerstwo Gospodarki uznało za fakt, iż rynek zielonych certyfikatów uległ załamaniu i 

proponowało szereg rozwiązań stabilizujących, lecz żadne z tych działań nie zostało do tej pory 

wdrożone (i nie widać propozycji wdrożenie ich aż do czasu wejścia w życie przepisów 

rozdziału IV nowej ustawy OZE).  

 

Zapis art. 187  ustawy OZE stoi w jawnej sprzeczności z tymi rozwiązaniami, ma na celu 

jedynie pogłębienie istniejącego kryzysu i stanowi jawne zaprzeczenie deklaracji 

złożonych w trakcie konsultacji społecznych projektu ustawy, oraz istotnie zmienia wersję 

ustawy przyjętą przez Radę Ministrów RP w dniu 8 kwietnia. 

 

Tymczasem obecnie skala tego zjawiska jest największa w dotychczasowej historii 

funkcjonowania systemu wsparcia w Polsce. Nadpodaż zielonych certyfikatów wynosiła na 

koniec września - 12 101 GWh, co stanowi około 80% prognozowanego rocznego popytu na 

zielone certyfikaty dla 2014 r. W porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku nadwyżka 

wzrosła o 1 400 GWh i wciąż systematycznie rośnie. 

 

Argumentacja Ministerstwa Gospodarki, że stosowanie narzędzia (20% kwoty), która 

wsparłoby ograniczenie nadpodaży zielonych certyfikatów, a przez to przywrócenie cen tychże 

certyfikatów do racjonalnego poziomu miałoby znaczny wpływ na wzrost kosztów 

ponoszonych przez odbiorców końcowych nie jest do końca prawdą. Według wyliczeń 

ekspertów branży OZE będzie to kwota dopłaty z tego tytułu do 1 MWh rzędu 3 zł 30 gr. Biorąc 

pod uwagę, że przeciętny konsument płaci za MWh około 600 zł w detalu razem z kosztami 

dystrybucji widać, że wpływ tego narzędzia na skalę wzrostu cen jest minimalny i wynosi około 

0,5% ceny jaką „Kowalski” płaci za 1 MWh.  

Dodatkowo dane Eurostatu pokazują, że w Polsce w latach 2012 – 2013,  ceny energii 

elektrycznej dla gospodarstw domowych spadły o 3,9%. Jednocześnie to okres w którym 

stosunkowo intensywnie rozwijała się energetyka odnawialna oraz tzw. współspalanie węgla i 

biomasy uprawnione do otrzymywania zielonych certyfikatów. Na wysokość rachunku za prąd 

ma wpływ jednak wiele czynników, przede wszystkim koszty opłaty sieciowej, a nie wsparcie 

dla zielonych technologii.   

 

Tymczasem zjawisko trwałej nadpodaży świadectw pochodzenia tworzy zagrożenie dla 

istniejących i realizowanych inwestycji wszystkich technologii OZE, ze względu na ryzyko 

utraty płynności finansowej i zdolności inwestorów do obsługi zaciągniętych kredytów na 

realizowane projekty OZE, czego konsekwencją może być nawet bankructwo firm. Jeśli system 



zielonych certyfikatów załamie się, to bezsprzecznie negatywnie odbije się to na polskiej 

gospodarce.   
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Dotyczy: Ustawy  z dnia 16 stycznia 2015r. o odnawialnych źródłach energii – art 206a -  

(druk nr 817) 

 

Wyjaśnienie 

Proponowany zapis ma na celu wprowadzenie okresu przejściowego dla instalacji wybudowanych 

do końca czerwca 2016 roku, w którym  to okresie instalacje te będą mogły wejść do systemu 

zielonych certyfikatów (art. 206a ust. 1), korzystać z prawa do zakupu przez sprzedawcę 

zobowiązanego (art. 206a ust. 2) oraz mieć prawo do przejścia  do systemu aukcyjnego (art. 206a 

ust. 3).   

POPRAWKA 

 

Art. 206a otrzymuje brzmienie: 

1. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 41 ust. 1 

pkt 2 oraz art. 42 ust. 1, wytworzonej odpowiednio w mikroinstalacji albo w instalacji 

odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, w której energia elektryczna została 

wytworzona po raz pierwszy po dniu wejścia w życie art. 170 pkt. 5, ale przed dniem 1 lipca  

2016 roku, przysługuje świadectwo pochodzenia tej energii na warunkach określonych w 

Ustawie.  

2. Do energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, których 

mowa  

w ust. 1, zastosowanie mają postanowienia art. 42 i następnych Ustawy w zakresie obowiązku 

zakupu takiej energii przez sprzedawcę zobowiązanego.   

3. Postanowienia art. 71 stosuje się do także do wytwórcy, o którym mowa w ust. 1. 

 

Uzasadnienie 

Proponowane rozwiązanie stworzenia okresu przejściowego jest zgodne  z prawem UE i 

rekomendowane w Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy publicznej, na bazie 

których jest wdrażana ustawa o OZE. 

Rozwiązanie na tzw.  „zakładkę” pozwala na uruchomienie i wdrożenie systemu aukcyjnego 

jeszcze w roku 2016, a jednocześnie: 

 Nie zatrzymuje, choć spowalnia wielkość inwestycji w OZE w latach 2014-2017, 

przynosząc istotne korzyści dla gospodarki;  

 Przedłużenie okresu przejściowego oznacza moce rzędu 400 MW  w energetyce wiatrowej 

oraz 70 MW w biomasie dedykowanej i biogazie; 
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 Ogranicza lukę inwestycyjną w OZE (w przypadku braku okresu przejściowego powstanie 

2-letnia luka inwestycyjna, która spowoduje duże nagromadzenie inwestycji w latach 2018-

2020 i zwiększy ryzyko opóźnień w realizacji projektów oraz wzrostu kosztów budowy); 

 Brak okresu przejściowego, poprzez wydłużenie luki inwestycyjnej spowoduje, że cel 

udziału produkcji z OZE w zużyciu krajowym brutto w 2020 r. dla elektroenergetyki nie 

zostanie wypełniony – 4,5 TWh luki na 2020 co może stanowić koszt dla systemu na 

poziomie 3 mld zł (spodziewany koszt transferów statystycznych w 2020r.); 

 Wprowadzenie okresu przejściowego zmniejszy istotnie lukę w wymaganej produkcji OZE 

w 2020 r.; 

 Wprowadzenie okresu przejściowego do połowy  2016 r. nie spowoduje zwiększenia 

kosztów systemu wsparcia instalacji OZE ponieważ oczekiwana wysokość wsparcia w 

nowym systemie określona na podstawie założeń opublikowanych w Ocenie skutków 

regulacji do Projektu Ustawy o OZE z 12.11.2013 r. nie odbiega istotnie od wsparcia w 

systemie zielonych certyfikatów. 

 

 



  

Pan Marek Ziółkowski 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Narodowej 

Senat RP 

                                                                                                       

 

 

Dotyczy: druk nr 817 - ustawa o odnawialnych źródłach energii  

 

Wyjaśnienie 

Proponowana zmiana w projekcie ustawy o Odnawialnych źródłach energii dotyczy 

dostosowania przepisów dotyczących ważności pozwoleń na wznoszenie instalacji 

wykorzystujących energię wiatru na obszarach morskich do wytwarzania energii do przepisów 

wprowadzanych ustawą o odnawialnych źródłach energii. 

 

Treść poprawki: 

 

W projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii  w Rozdziale 10 „Zmiany w przepisach 

obowiązujących”, dodaje się art. 176a w brzmieniu:  

1. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z 2012 r. Nr 228, poz. 1368) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 23 dodaje się ust. 9-13 w brzmieniu:  

9) „Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydane w celu wzniesienia i wykorzystywania 

elektrowni wiatrowej w wyłącznej strefie ekonomicznej, dla którego przed dniem wejścia w 

życie ustawy z dnia … o odnawialnych źródłach energii wniesiono opłatę, o której mowa w art. 

27b ust. 1 pkt. 1), przedłuża się na okres 35 lat. Przedłużenie ważności następuje w drodze 

decyzji, na wniosek podmiotu, który posiada pozwolenie, złożony nie później niż 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.  

10) Jeżeli w ciągu 11 lat od dnia wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 9, podmiot, który 

posiada pozwolenie, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości lub części etapowanego 

przedsięwzięcia objętego tym pozwoleniem organ, który wydał pozwolenie stwierdza, w 

drodze decyzji, wygaśnięcie tego pozwolenia.”.  

11) Termin o którym mowa w ust. 10, może zostać przedłużony w drodze decyzji, przez organ 

który wydał pozwolenie, na wniosek podmiotu który posiada pozwolenie, złożony nie później 

niż 60 dni przed upływem 11 lat od wydania pozwolenia, na okres niezbędny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, nie dłuższy jednak niż: 

1) 2 lata, jeżeli podmiot który posiada pozwolenie złoży organowi, który wydał 

pozwolenie, wyjaśnienia na piśmie i dokumenty potwierdzające podjęcie wszystkich 

czynności wymaganych przez prawo zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę 

lub  



  

2) 5 lat od dnia wygrania aukcji, o której mowa w art. … ustawy o odnawianych źródłach 

energii z dnia…, jeżeli podmiot który posiada pozwolenie złoży organowi, który wydał 

pozwolenie, zawartą umowę zakupu energii o której mowa w art. … ustawy o 

odnawialnych źródłach energii z dnia … dla przedsięwzięcia objętego pozwoleniem,  

w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.  

12) Jeżeli nie później niż 60 dni przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 10, podmiot 

któremu udzielono pozwolenia, o którym mowa w ust. 9, przedstawi organowi który wydał 

pozwolenie, warunki przyłączenia do sieci lub umowę o przyłączenie do sieci o których mowa 

w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne, dla całości lub części 

przedsięwzięcia objętego tym pozwoleniem albo decyzję właściwego przedsiębiorstwa 

energetycznego odmawiającą przyłączenia do sieci całości lub części przedsięwzięcia objętego 

pozwoleniem z powodu braku technicznych warunków przyłączenia, termin o którym mowa w 

ust. 10, zostaje przedłużony do daty realizacji przez operatora przyłączenia, zgodnie z 

warunkami określonymi w wydanych warunkach przyłączenia, umowie o przyłączenie albo w 

decyzji odmawiającej przyłączenia o której mowa w art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 roku Prawo energetyczne. Przedłużenie terminu stwierdza,  

w drodze decyzji, organ który wydał pozwolenie. 

13) Jeżeli sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia zostały wzniesione oraz były 

wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 

9, organ, który wydał pozwolenie, przedłuża jego ważność na okres do 20 lat. Przedłużenie 

ważności następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, który posiada pozwolenie, złożony 

nie później, niż 120 dni przed upływem terminu ważności pozwolenia. Przepisy ust. 2-5, art. 

27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

2) w art. 27b:  

a) w ust. 3 skreśla się fragment zdania po średniku w brzmieniu: „prawa wynikające z 

pozwolenia nie mogą być przenoszone na inne podmioty.”, a średnik zastępuje się kropką;  

b) dodaje się ust. 4, 5 i 6  w brzmieniu:  

„4. Organ, który wydał pozwolenia, o których mowa w art. 23, art. 23a i art. 26, jest 

obowiązany, do przeniesienia tego pozwolenia w drodze decyzji, na rzecz innego podmiotu, 

powstałego w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu, któremu udzielono 

pozwolenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), jeżeli podmiot, na rzecz 

którego ma zostać przeniesione pozwolenie przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tym 

pozwoleniu. 

5. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w art. 23, art. 23a i art. 26, jest obowiązany, 

za zgodą podmiotu któremu udzielono pozwolenia, do przeniesienia w drodze decyzji takiego 

pozwolenia na rzecz innego podmiotu, jeżeli podmiot ten przyjmuje wszystkie warunki zawarte 

w tym pozwoleniu.  



  

6. Postępowanie, o którym mowa w ust. 4 lub 5 wszczyna się na wniosek podmiotu na rzecz, 

którego ma zostać przeniesione pozwolenie. Stronami w postępowaniu o przeniesienie 

pozwolenia są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jego przeniesienie 

 

Uzasadnienie: 

Zaproponowana zmiana likwiduje ryzyko związane z utratą ważności pozwolenia na 

wznoszenie morskiej farmy wiatrowej w trakcie procesu przygotowania projektu. Ryzyko to 

powstało w wyniku niezapewnienia przez ustawodawcę spójności otoczenia systemowego w 

pierwszym etapie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej, który nastąpił w latach 2011-

2013, po wejściu w życie zmienionej Ustawy o zmianie ustawy obszarach morskich RP i 

administracji morskiej z dnia 26 maja 2011 roku.  

Na przełomie roku 2012 i 2013, kiedy były wydawane pierwsze pozwolenia na wznoszenie 

morskich farm wiatrowych w polskich obszarach morskich, Rząd i przedstawiciele Parlamentu 

RP zapewniali publicznie, że system wsparcia energetyki odnawialnej, zapewniającej także 

mechanizmy wsparcia dla morskich farm wiatrowych, zostanie uchwalony do końca 2013 roku. 

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii będący w tamtym okresie w konsultacjach 

społecznych, zakładał możliwość uzyskania wsparcia przez morskie farmy wiatrowe od dnia 

wejścia w życie ustawy na poziomie 1,8 w stosunku do wartości podstawowej praw 

majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia. Jednocześnie operator systemu 

przesyłowego zapewniał publicznie, że istnieje możliwość wydania warunków przyłączenia dla 

morskich farm wiatrowych na łączną moc ok. 2 GW. Te informacje, o systemie wsparcia 

oraz możliwościach przyłączeniowych, były podstawą do wniesienia przez pierwszych 

inwestorów bezzwrotnych opłat za wydanie pozwoleń na wznoszenie morskich farm 

wiatrowych o łącznej wartości przekraczającej 105 mln zł. Obowiązek wniesienia tej opłaty 

określa art. 27b ust. 1 ustawy o obszarach morskich.  

W obecnym porządku prawnym właściciel pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp i 

konstrukcji na morzu jest zobowiązany do uzyskania w terminie 6 lat od wydania pozwolenia, 

decyzji  

o pozwoleniu na budowę. Okres ten może wydłużyć organ wydający pozwolenie o kolejne 2 

lata, o ile inwestor przedstawi stosowne informacje i dokumenty potwierdzające wykonanie 

wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, pomimo że tego 

pozwolenia nie uzyskał, z przyczyn niezależnych od siebie.  Taki mechanizm systemowy, 

zapewniający brak możliwości blokowania przez okres dłuższy niż 8 lat obszarów 

morskich objętych pozwoleniem przez projekty nie realizowane, jest rozwiązaniem 

dobrym i adekwatnym także dla morskich farm wiatrowych na rozwiniętym rynku 

offshorowym. Dlatego też, rozwiązanie to nie powinno być przedmiotem zmiany w 

odniesieniu do ogółu projektów przygotowywanych na morzu.  

W odniesieniu jednak do projektów morskich farm wiatrowych, które są obecnie w 

przygotowaniu, na podstawie pozwoleń na wznoszenie wydanych w latach 2012/13, 

mechanizm ten, w połączeniu z całkowitą zmianą warunków uzyskania wsparcia w 

ramach systemu wspierania odnawialnych źródeł energii określonego w projekcie ustawy 



  

o odnawialnych źródłach energii, powoduje istotne zagrożenie wygaśnięcia ważności 

pozwoleń przed systemową możliwością uzyskania pozwolenia na budowę.    

Dlatego też, proponowana zmiana traktowana powinna być jako leg specialis, której 

celem jest umożliwienie kontynuacji przygotowania projektów  morskich farm, które 

uzyskały i opłaciły pozwolenia przed wejściem w życie nowego systemu wsparcia OZE. 

Zaproponowana zmiana powinna zostać przeprowadzona w ramach prac nad ustawą o 

OZE, ponieważ wynika ona wprost z trybu prac oraz brzmienia tej ustawy.  

W przypadku kontynuacji prac nad projektem ustawy o OZE z października 2012 roku, która 

weszła by w życie w roku 2014, inwestor już w roku 2014 miałby możliwość określenia 

biznesplanu dla morskiej farmy wiatrowej, a tym samym podjęcia kolejnych kosztownych 

działań mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 6 lat od uzyskania 

pozwolenia na wznoszenie.  

Wprowadzany w obecnym projekcie ustawy o OZE system wsparcia, zakłada przeprowadzanie 

aukcji, które będą określać wysokość ceny energii dla źródeł wytwórczych OZE w latach 2017-

2020. Ponieważ system nie gwarantuje wygrania aukcji przez określone projekty i raczej 

będzie premiował tańsze niż morskie farmy wiatrowe technologie podczas pierwszych lat 

prowadzenia aukcji, morskie farmy wiatrowe, które uzyskały i opłaciły pozwolenie na 

wznoszenie w latach 2012/13 powinny mieć prawo do startu w aukcjach do roku 2020. 

Należy przy tym podkreślić, że morska farma wiatrowa będzie mogła startować w aukcji 

posiadając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie pozwolenie na budowę, jak to 

ma się w przypadku innych technologii OZE. Jest to rozwiązanie wynikające z tego, że 

uzyskanie pozwolenia na budowę dla MFW wiąże się  

z bardzo kosztownymi badaniami geotechnicznymi, do rozpoczęcia których inwestor musi 

określić opłacalność przedsięwzięcia, co może nastąpić dopiero po wygraniu aukcji. 

Zaproponowana zmiana, zapewnia utrzymanie ważności pozwolenia na wznoszenie 

wydanego w latach 2012/13 do co najmniej roku 2023/24, a więc pozwoli na udział w 

aukcji w roku 2020, następnie wykonanie kampanii geotechnicznej, wykonanie projektu 

i uzyskanie pozwolenia na budowę, co może trwać od 3 do 4 lat w przypadku tego typu 

projektów. 

Pozostałe zaproponowane zmiany dotyczą wydłużenia ważności pozwolenia na 

wznoszenie i eksploatację z 30 do 35 lat, co jest konsekwencją wydłużenia okresu 

przygotowania projektu do etapu pozwolenia na budowę, także o 5 lat. 

Propozycja zawiera także utrzymanie obecnego mechanizmu  ewentualnego wydłużenia 

ważności pozwolenia na okres kolejnych 2 lat w przypadku nie uzyskania pozwolenia na 

budowę z przyczyn niezależnych od inwestora.  Wprowadza jednak także możliwość 

wydłużenia tego okresu do 5 lat, w przypadku gdy inwestor wygra aukcję i podpisze umowę na 

sprzedaż energii po określonej cenie pod koniec 11 letniego okresu. Propozycja ta ma 

zapewnić spójność z mechanizmem wsparcia dla morskich farm wiatrowych, który 

określa czas na wprowadzenie pierwszej energii z projektu który wygrał aukcję w 

terminie 7 lat od jej wygrania.  



  

Kolejna zmiana pozwala na wydłużenie 11 letniego okresu ważności pozwolenia na okres 

niezbędny do przyłączenia morskiej farmy wiatrowej, określony na podstawie 

uzyskanych warunków przyłączenia, podpisanej umowy przyłączeniowej lub decyzji o 

odmowie przyłączenia.   

Proponowana zmiana w art. 27b ustawy  ma natomiast na celu usunięcie negatywnych skutków 

braku możliwości przenoszenia pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp 

konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, układanie i utrzymywanie podmorskich 

kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym.  

Ze względu na szczególny charakter regulacji postulowane jest wprowadzenie przepisu 

expressis verbis umożliwiającego przeniesienie PSZW, za zgodą organu, na rzecz podmiotu, w 

przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks 

spółek handlowych, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte 

w tym pozwoleniu. Projekt w postulowanym kształcie zabezpiecza przed ewentualnym 

przenoszeniem pozwoleń bardzo szerokiemu kręgowi podmiotów. Ograniczy je bowiem do 

przypadków, w których będzie ono dokonywane ze względu na połączenie, podział lub 

przekształcenie spółek.  

Ze względu na specyfikę inwestycji projekt dopuszcza także możliwość przeniesienia 

pozwolenia na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach 

wewnętrznych i morzu terytorialnym.  

Przyjęcie postulowanych zmian w art. 27b ustawy pociąga za sobą konieczność wprowadzenia 

zmian w art. 23, gdzie mowa jest o podmiocie, któremu udzielono pozwolenia. Wprowadzenie 

możliwości przeniesienia pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich będzie skutkować bowiem brakiem 

tożsamości pomiędzy podmiotem, któremu udzielono pozwolenia z podmiotem, który będzie 

jego posiadaczem w wyniku przeniesienia PSzW. Zmiany te mają charakter techniczny.  

 

 

Ocena skutków regulacji:  

1. Skutki dla sektora finansów publicznych: 

a. Wpływy do budżetu z tytułu opłaty za wydanie pozwoleń na wznoszenie  

i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na morzu  

dla większej liczby projektów. Szacuje się że dzięki wprowadzonym 

zmianom, zostaną podtrzymane decyzje inwestycyjne dla przygotowania 

projektów MFW  

o łącznej mocy ok. 3 000 MW ponad wydane dotychczas PSZW, co pozwoli 

na uzyskanie wpływów z tytułu opłat za wydanie PSZW w wysokości ok. 400 

mln zł, 

b. Wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego, płaconych przez 

właścicieli farm z tytułu przychodów ze sprzedaży energii oraz przychodów 



  

krajowego przemysłu morskiego, który rozwinie się na potrzeby obsługi 

morskich farm wiatrowych. 

2. Wpływ na rynek pracy: 

a. Aktywizacja rynku i nowe miejsca pracy w sektorach związanych  

z przemysłem morskim, w tym zwłaszcza w sektorze stoczniowym, 

portowym, budowlanym, transportowym, produkcji kabli. Szacuje się, na 

podstawie doświadczeń zagranicznych oraz deklaracji przedstawicieli 

przemysłu, że w polskim przemyśle morskim obsługującym krajowe morskie 

farmy wiatrowe może powstać do 20 000 miejsc pracy, 

b. Tworzenie nowych nisz rynkowych związanych z budową i obsługą morskich 

farm wiatrowych. 

3. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw: 

a. Wprowadzenie polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw na jeden  

z najbardziej dynamicznych i przyszłościowych rynków energetycznych – 

morskiej energetyki wiatrowej, 

b. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprzez zwiększenie 

integracji z systemami elektroenergetycznymi UE, rozbudowę infrastruktury 

wytwórczej  

i przesyłowej, 

c. Rozwój krajowej i lokalnej przedsiębiorczości związanej z morską 

energetyką, 

d. Zmniejszenie emisyjności polskiej energetyki, 

e. Uruchomienie procesów inwestycyjnych o wartości kilkunastu miliardów 

złotych związanych z realizacją inwestycji oraz tworzeniem dla niej 

odpowiedniego zaplecza, 

f. Stworzenie potencjału wytwórczego krajowego przemysłu, w sektorze 

urządzeń  

i obsługi morskiej energetyki wiatrowej na morzach europejskich, 

g. Tworzenie krajowego potencjału naukowego, badawczego i wdrożeniowego  

w sektorze inwestycji morskich, 

h. Import na krajowy rynek doświadczeń, wiedzy związanej z rozwojem 

morskiej energetyki wiatrowej oraz międzynarodowego kapitału 

inwestycyjnego. 

4. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny: 



  

a. Stworzenie podstaw dla rozwoju regionalnego przemysłu morskiego, 

związanego  

z morską energetyką wiatrową, 

b. Przyciągnięcie znaczącego kapitału inwestycyjnego na polskie obszary 

nadmorskie, 

c. Tworzenie nowych miejsc pracy w przemyśle stoczniowym, portowym, 

transportowym, turystycznym, a także w nauce, doradztwie i konsultingu, 

d. Zwiększenie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój 

sieci elektroenergetycznych. 

 


