
Warszawa, dnia 06 lutego 2013 r. 

 

 

Protokół czwartego posiedzenia Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej 

 

Dnia 31 stycznia 2013 r. o godzinie 11.00 w sali 176 odbyło się czwarte posiedzenie 

Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej, poświęcone zagadnieniom fotowoltaiki. Wzięli 

w nim udział zaproszeni goście – dr Katarzyna Michałowska-Knap i Konrad Rosołek z 

Instytutu Energetyki Odnawialnej, Mariusz Radziszewski z Ministerstwa Gospodarki, 

Witold Szczepkowski z Ambasady Danii oraz dr Stanisław Pietruszko - prezes Polskiego 

Towarzystwa Fotowoltaiki. 

 

Konrad Rosołek przedstawił członkom Zespołu informację nt. fotowoltaiki jako składnika 

zielonej gospodarki i nowego elementu systemu energetycznego oraz informację o 

perspektywach jej wdrożenia i potencjalnych zagrożeniach w odniesieniu do jej przyszłości 

w Polsce. Obecnie w kraju jest zainstalowanych jedynie około 2,3 MWp w elektrowniach 

PV (słonecznych). Największa, przyłączona do sieci elektrownia PV o mocy 1 MWp mieści 

się w Wierzchosławicach. Większość osób inwestujących w fotowoltaikę skupia się na 

instalacjach nieprzyłączonych do sieci, w związku z problemami z ich przyłączeniem, 

uzyskaniem koncesji, pozwoleniem czy zgłoszeniem budowy. Największy przyrost mocy 

zainstalowanej w elektrowniach PV w ciągu ostatnich 10 lat zaobserwowano dopiero w 

2011 i 2012 roku.  Dziś mamy do czynienia z dość dobrze rozwiniętym rynkiem firm 

działających w branży PV, w 2012 roku odnotowano blisko 180 firm zajmujących się 

produkcją paneli PV i kompleksowym montażem (dla porównania w 2007 r. było ich tylko 

6). Obecnie 14 polskich firm produkuje moduły PV, około 90% wszystkich firm ma w 

ofercie dystrybucje modułów i akcesoriów, a około 70% oferuje kompleksowy montaż. 

Rynek przygotowany jest do wdrożenia fotowoltaiki, potrzebne są jedynie odpowiednie 

regulacje prawne. Największa liczba instalacji znajduje się w woj. mazowieckim, 

pomorskim i na Podkarpaciu, największe środki na rozwój fotowoltaki trafiły do woj. 

lubelskiego. Liczba instalacji w danym regionie jest ściśle związana z funduszami, dzięki 

którym mają szansę powstać.  W prezentacji przedstawiono różne scenariusze rozwoju 

energetyki słonecznej w Polsce. Jeden z nich zakłada, że będzie kontynuowany system 

zielonych certyfikatów, drugi -  wprowadzenie systemu stałych taryf. Motorem do rozwoju 



fotowoltaiki w Polsce może być spadek cen paneli PV, a czynnikami mogącymi wpływać 

na rozwój fotowoltaiki w Polsce mogą być: 

- fakt, że fotowoltaika dobrze „wpisuje się” w krzywą zapotrzebowania na energię 

elektryczną, 

- fotowoltaika dobrze uzupełnia się z energetyką wiatrową w szczycie, 

-  czas realizacji inwestycji PV (od momentu podjęcia decyzji inwestycja jest gotowa po 

3-12 miesięcy), jest to dość pewna technologia, jeśli chodzi o aspekty inwestycyjne, 

- mikroinstalacje i potencjalni odbiorcy (głównie rolnictwo i gospodarstwa domowe). 

 

Podkreślono, że problemy i bariery dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce to przede wszystkim 

bariery administracyjno-prawne oraz brak wsparcia inwestycyjnego. To również bariery 

przyłączeniowe i współpracy z siecią EE, system wsparcia, obecnie promujący tylko duże 

instalacje, a nie pozwalający rozwinąć się małym, oraz niewiedza lokalnej społeczności i 

opinia społeczna oparta o zasłyszane informacje.  

 

W kolejnej części posiedzenia dr Stanisław Pietruszko przedstawił perspektywy i problemy 

rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie. Zwrócił uwagę na bariery administracyjno-

prawne dla rozwoju fotowoltaiki w różnych krajach europejskich, w tym w Polsce. Wskazał 

na zalety fotowoltaiki, jako największego odnawialnego źródła energii, praktycznie 

niewyczerpywalnego w porównaniu z innymi konwencjonalnymi i odnawialnymi źródłami 

energii. Podkreślił, iż fotowoltaika to źródło energii nie zanieczyszczające środowiska, nie 

powodujące hałasu, o szerokim zakresie zastosowań, zwiększające bezpieczeństwo 

energetyczne kraju. Dr Pietruszko przedstawił także udział w światowej produkcji ogniw 

największych producentów, takich jak Chiny (57,3%), Tajwan (11%) i Niemcy (6,7%). 

Wśród 10 największych producentów ogniw PV, 8 pochodzi z Chin. Dziś koszt 

wytworzenia modułów jest niski, oszczędności szuka się więc obecnie w pozostałych 

elementach systemu.  

Rekomendacje polityczne dla rozwoju fotowoltaki opierają się na trzech filarach: 

- wprowadzeniu zrównoważonych mechanizmów wsparcia (wykorzystanie taryf stałych - 

Feed-in-tariff, w skrócie FIT, będących taryfą stałą wprowadzającą stałe ceny  za 

sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii), zapewnieniu przejrzystości 

kosztów elektryczności dla konsumenta, wsparciu rozwoju zrównoważonego rynku 

poprzez regularną ocenę rentowności i odpowiednią adaptację poziomu wsparcia, 



gwarancji stopniowego rozwoju rynku, opracowaniu narodowej mapy konkurencyjności 

PV, 

- uproszczeniu procedur administracyjnych, 

- zagwarantowaniu efektywnych procedur przyłączenia do sieci. 

Postuluje się uwzględnienie w planowaniu strategicznym polskiej polityki energetycznej 

realnego potencjału energetyki słonecznej, jak najszybsze rozpoczęcie prac nad 

wprowadzeniem taryfy stałej FIT, usunięcie zbędnych barier administracyjnych i 

uproszczenie prawa oraz dostosowanie go do przyłączania małych rozproszonych systemów 

oraz ustanowienie celu zainstalowanej mocy PV od 1,8 GW w 2010 r. do 10 GW w 2030 r.  

 

Katarzyna Michałowska-Knap przedstawiła informację o stanie prac nad ustawą o 

odnawialnych źródłach energii. Ostatnia wersja z początku października 2012 r., rodzi 

wiele rozbieżności pomiędzy poszczególnymi resortami.  Trzeba jednak pamiętać, że 

własnie ta wersja dawała możliwość rozwoju małej energetyki prosumenckiej (z różnych 

źródeł energii). Wprowadzała wsparcie w postaci stałej ceny (mechanizm FIT) dla 

najmniejszych instalacji, liczne ułatwienia administracyjne jak zniesienie obowiązku 

uzyskiwania koncesji czy konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt 

precyzował ramy działania wszystkich mikroinstalacji. Zarówno stałe taryfy jak i 

współczynniki do świadectw pochodzenia zaproponowane były w formie degresywnej, 

czyli spadające z kolejnymi latami, z możliwością ich aktualizacji co 3 lata. Projekt był 

jednak przedmiotem krytyki ze strony poszczególnych ministrów, gdyż jego uchwalenie 

wiązałoby się ze znacznymi obciążeniami budżetu państwa. Z kolei projekt ustawy 

przygotowywany w Sejmie, będący tak naprawdę nowelizacją prawa energetycznego, 

określany mianem „małego trójpaku”, nie uwzględnia mikrogeneracji. System wsparcia 

również nie ulega w nim żadnej zmianie.  

 

Senatorowie poprosili o sporządzenie symulacji średnich kosztów i zysków zainstalowania 

mikroinstalacji w jednym gospodarstwie domowym, np. w domu 150-metrowym, w 

obecnym stanie prawnym. 

 

W ostatniej części spotkania Mariusz Radziszewski – naczelnik Wydziału Odnawialnych 

Źródeł Energii w Ministerstwie Gospodarki w syntetyczny sposób poinformował członków 

Zespołu jak i dlaczego nie jest procedowany projekt ustawy przygotowany przez 



ministerstwo, Sejm zaś pracuje nad tzw. małym trójpakiem. Próbował odpowiedzieć na 

pytanie, czy stanowi to zagrożenie dla tego, nad czym pracowało ministerstwo i czy 

wyhamuje to prace nad właściwym projektem ustawy, który trafił już do Rady Ministrów. 

Ze względu na wiele kontrowersji i zastrzeżeń, zwłaszcza odnoszących się do systemu 

wsparcia (np. zastrzeżeń Ministerstwa Finansów do współczynników korekcyjnych), na 

razie nie może być wniesiony pod obrady.  

W przypadku „małego trójpaku”, czyli zmian w ustawie prawo energetyczne i niektórych 

innych ustaw – zakresem nowelizacji jest objęta jedynie jak najszybsza implementacja 

dyrektyw: energetycznej, rynkowej, gazowej i dyrektywy dotyczącej promocji 

odnawialnych źródeł energii (2009/28). W porównaniu z projektem ustawy o odnawialnych 

źródłach energii, nie ma mowy o próbie modyfikacji systemu wsparcia, który obecnie 

dotyczy tylko przedsiębiorstw energetycznych i dużych systemów wytwarzających energię. 

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii jest więc bardzo dużym przełomem , 

planując przejście z energetyki przemysłowej i jej dotowania na zupełnie inną działalność, 

wpisującą się w kierunek otwarty w innych krajach Unii Europejskiej. 

 

Senatorowie wyrazili obawę, że prace nad tzw. „małym trójpakiem” mogą wyhamować 

prace nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii.  

Podjęli decyzję, iż kolejne posiedzenie Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej 

poświęcone zostanie geotermii i współspalaniu. Wyrazili również potrzebę zorganizowania 

konferencji poświęconej energetyce obywatelskiej, dedykowanej rynkowi 

prosumenckiemu. 
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