
Szanowni Panowie Senatorowie, 
we wcześniejszym mailu wyraziłem swoje niezadowolenie z pominięcia starych 
prosumentów w wsparciu w postaci taryf gwarantowanych. Przyznam szczerze, że jako 
prosument (bez względu na to, czy będę objęty taryfami gwarantowanymi czy też nie) mam 
krytyczne zdanie co do tego rodzaju wsparcia. Uważam, że taryfy gwarantowane w postaci 
poprawki prosumenckiej będą przyczyną pewnego rodzaju patologii i będą sprzeczne z ideą 
prosumenta. Definicja prosumenta w uproszczeniu określa producenta energii, którego 
celem jest zużycie wytworzonej przez niego energii na własne potrzeby i odsprzedanie 
nadwyżki do sieci energetycznej. Taryfy gwarantowane czynią z prosumenta producenta, 
który produkuje, żeby sprzedać  energię i na niej zarobić, a zużycie wyprodukowanej energii 
na potrzeby własne, jest dla niego mniej istotne. Prosument objęty taryfami 
gwarantowanymi wybuduje instalację nie na własne potrzeby, ale maksymalnie 
przewymiarowaną, by sprzedać do sieci jak najwięcej energii. Przykład: zużycie roczne 
energii w gospodarstwie domowym wynosi 3MWh, instalacja PV o mocy 10kWp produkuje 
rocznie 10MWh. Prosument sprzeda do sieci 7MWh. Taryfy gwarantowane nie zachęcają do 
budowy instalacji zrównoważonych (czyli dla mojego przykładu 4 kWp, co odpowiada 
4MWh), ale maksymalnie przewymiarowanych. 
Jest jednak sposób by  zachęcić prosumentów do budowy mikroinstalacji i to 
nieprzewymiarowanych. Pomysł mój opiera się na wszystkim znanym net-meteringu. Jeżeli 
wprowadzilibyśmy rozliczenie bilansowe uwzględniające ilość i dystrybucję energii to de 
facto mielibyśmy do czynienia z czymś w rodzaju taryf gwarantowanych, których wysokość 
podążałyby za zmianą cen energii i dystrybucji. Zaletą tego rozwiązania jest to, że 
bilansowanie obowiązywałoby tylko w granicach zużycia energii przez gospodarstwo 
domowe, a nadwyżka byłaby odsprzedawana do sieci po cenie 100% ceny energii na rynku 
konkurencyjnym. Przykład: zużycie energii gospodarstwa domowego 3 MWh, produkcja 
mikroinstalacji 4 MWh, sprzedaż do sieci po bilansie 1 MWh. Ta 1 MWh w taryfach 
gwarantowanych obciążałaby system kwotą 750 zł, przy net-metringu tylko 180 zł. 
Prosumentom nie opłacałoby się przewymiarowywać instalacji, gdyż zysk ze sprzedaży 
nadwyżek energii do sieci po 180 zł, nie zrekompensowałby, nawet w długim okresie, 
wydatków poniesionych na przewymiarowanie. 
Okres wsparcia w takiej postaci mógłby obowiązywać przez 15 lat (dla starych, już 
działających prosumentów byłby skrócony o okres od uruchomienia ich instalacji do czasu 
wejścia w życie nowych przepisów). Po okresie 15 lat prosumenci rozliczaliby się z ZE dalej na 
podstawie net-meteringu, ale nadwyżki energii wprowadzaliby do sieci bezpłatnie (15 letni 
obowiązek zakupu energii od prosumentów wygasł). 
Proszę się zastanowić, to jest ciekawa propozycja mieszcząca się po środku między ustawą w 
wersji rządowej i ustawą przekazaną do dalszych prac w Senacie. Dodatkowo to nie jest 
rewolucja, wystarczy wprowadzić zmiany w art. 41 pkt 14 (wprowadzić pełne bilansowanie, 
zamiast bilansowania samej energii) i wycofać poprawki prosumenckie. 
Pozdrawiam, mając nadzieję, że mój mail będzie miał wpływ na dalszy proces legislacyjny 
ustawy OZE. 
 


