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 Warszawa, 20 kwietnia 2020 r. 
KL/182/118/DZS/2020 

 
Pani Jadwiga Emilewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju 
 
Pan Michał Kurtyka 

Minister Klimatu 

 

Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Ministrze,  

w nawiązaniu do pisma Konfederacji Lewiatan z dnia 22 marca 2020 r. (znak: KL/118/68/DZS/2020) 

oraz z dnia 24 marca 2020 r. (znak: KL/126/75/DZS/2020), w związku z zapowiedziami kolejnych 

rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przekazuję 

poniżej propozycję zmian do przedmiotowej ustawy wraz z dalszymi postulatami legislacyjnymi. 

Uwagi zawarliśmy w trzech częściach. W uwagach ogólnych podsumowujemy kluczowe zagadnienia 

dla regulacji energetyki odnawialnej, uzupełnione propozycjami legislacyjnymi (uwagi szczegółowe). 

W ostatniej części prezentujemy inne istotne zagadnienia, które wymagają uwzględnienia 

w perspektywie bieżącego roku. 

Liczę na pozytywne odniesienie się Szanownych Państwa do przedstawionych propozycji. 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych 

Pan Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Pan Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu - Pełnomocnik Rządu ds. 

Odnawialnych Źródeł Energii 

Pan Łukasz Schreiber – Minister – członek Rady Ministrów  
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Uwagi Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan  

do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

I. Uwagi ogólne: 

A. Proponujemy wprowadzenie od 2020 r. zasady, że ceny referencyjne ustalane na podstawie 

delegacji ustawowej zawartej w art. 77 ust. 3 pkt. 1 ustawy o OZE, raz ustalone obowiązują  

do momentu ustalenia, z odpowiednim wyprzedzeniem przed kolejną aukcją, nowych cen 

referencyjnych (z np. 3-miesięcznym vacatio legis). Odpowiednia modyfikacja delegacji dla ministra 

właściwego ds. energii (Ministra Klimatu), umożliwi uniknięcie obecnego prawie półrocznego okresu 

niepewności, w szczególności dla rolników i innych inwestorów zainteresowanych budową 

biogazowni oraz inwestorów zainteresowanych budową elektrowni wodnych, którzy nie znają 

warunków wsparcia na jakie mogą liczyć planując udział w aukcjach oraz przystępując do systemu 

taryf gwarantowanych FIT oraz dopłat do ceny rynkowej FIP. 

Ponadto wnioskujemy o pilne wydanie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie ceny referencyjnej 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących 

wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. 

Od początku 2020 r. wielu wytwórców, zarówno z istniejącymi, jak i z planowanymi do realizacji 

inwestycjami OZE, złożyło deklaracje o zamiarze korzystania z systemu FIT/FIP do Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, lecz wszczęte sprawy kończą się zawieszeniem postępowania ze względu na brak 

możliwości wypełnienia przez wytwórcę oświadczenia o wartości ceny skorygowanej, do wyliczenia 

której niezbędna jest cena referencyjna obowiązująca w danym roku. Wytwórcy ci oczekują pilnie na 

wydanie rozporządzenia. 

B. Postulujemy jak najszybsze uporządkowanie pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji 

OZE poprzez doprowadzenie do zgodności z definicją mocy maksymalnej (Pmax) w rozumieniu 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci 

dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci („Kodeks Sieci”), które 

obowiązuje w Polsce od 27 kwietnia 2019 r.  

W systemie pojęciowym Kodeksu Sieci nie ma pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”, jest „moc 

maksymalna” (art. 2 pkt. 16), która jest definiowana przy pomocy mocy czynnej. W zbliżony sposób 

swoją wykładnię mocy zainstalowanej elektrycznej formułuje URE, jednak pojawiają się w tym 

zakresie istotne rozbieżności. Powodują one w niektórych przypadkach zaniżanie mocy maksymalnej 

w rozumieniu Kodeksu Sieci, a tym samym sztucznie ograniczają potencjał Polski do osiągania celów 

w zakresie udziału energii OZE w końcowym zużyciu energii.  
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Pojęcie mocy zainstalowanej elektrycznej nie było wcześniej regulowane w Ustawie o OZE  

ani w Ustawie Prawo Energetyczne. W innych krajach europejskich od dawna stosowano pojęcie mocy 

maksymalnej lub pojęcia zbliżone merytorycznie (często ograniczone „z góry” mocą przyłączeniową), 

a więc wejście w życie w dniu 27 kwietnia 2019 r. Rozporządzenia KE 2016/631 („Kodeks Sieci”)  

dużo w tych krajach nie zmieniło. Konieczność jednolitego stosowania mocy maksymalnej dla całości 

regulacji dotyczących instalacji wytwórczych, w szczególności instalacji OZE, wynika też 

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej. 

Nie jest możliwe utrzymanie obecnej sytuacji rozbieżnych interpretacji na różnych etapach procesu 

inwestycyjnego dla instalacji OZE bez uszczerbku dla spójnej realizacji polityki energetycznej Państwa, 

gdyż stwarza ona nieakceptowalne ryzyko we wszystkich sytuacjach, w których oceniana jest moc 

maksymalna instalacji w rozumieniu Kodeksu Sieci. Przykładowo: 

1. zakres oceny oddziaływania na środowisko, a więc w następstwie ryzyko podważenia decyzji 

środowiskowej (z dalszymi konsekwencjami), 

2. możliwość skorzystania z różnych form pomocy inwestycyjnej (dotacje, pożyczki, itp.), 

3. możliwość skorzystania np. z systemu FIT/FIP, 

są powiązane z mocą zainstalowaną elektryczną instalacji OZE. Obecna niepewność, spowodowana 

brakiem jednolitego odwoływania się do mocy maksymalnej zgodnie z Kodeksem Sieci, prowadzi do 

niepotrzebnych sytuacji spornych pomiędzy URE a wytwórcami i producentami zespołów urządzeń 

wytwórczych („modułów wytwarzania energii” w rozumieniu Kodeksu Sieci). Propozycja 

uregulowania opisanej kwestii zawarta jest w Uwagach szczegółowych.  

C. Proponujemy zmianę progu mocy zainstalowanej elektrycznej, od którego wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji OZE wymaga uzyskania koncesji i co do zasady zwolnienie z tego obowiązku 

instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1MW.  

Co do zasady przychylamy się do upraszczania procedur administracyjnych w sposób przyjazny dla 

przedsiębiorców i z zachowaniem równowagi między stopniem ograniczenia swobody wykonywania 

działalności gospodarczej, a celami publicznymi obejmującymi pewność obrotu, a w tym przypadku 

także bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i realizację celów polityki 

energetycznej w zakresie udziału energii z OZE. 

Dla porządku zwracamy uwagę, że regulacje unijne, w tym Rozporządzenie GBER i Wytyczne EEAG 

przewidują odpowiednie ułatwienia dla instalacji OZE o mocy poniżej 1MW, a nie do 1MW jak to ma 

miejsce w przypadku podziału koszyków aukcyjnych. Próg mocy zainstalowanej ustalony w Ustawie  

o OZE oddziałuje na szereg elementów systemu wsparcia. Stąd modyfikacja, np. definicji małej 

instalacji OZE lub dalej idące zmiany, niż tylko ścisłe ustalenie nowego progu obowiązku koncesyjnego, 

wywoływałoby niezamierzone skutki legislacyjne i nie jest przez nas rekomendowane. 

W naszej ocenie zmiana zasad koncesjonowania instalacji OZE powinna uwzględniać skutki dla rynku 

instalacji OZE, jakie spowodowała Ustawa o OZE w obecnym kształcie. W szczególności związane jest 

to z dużą podażą projektów wiatrowych (a ostatnio także projektów fotowoltaicznych różnej skali), 
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które nie miały możliwości przystąpić do systemu wsparcia między rokiem 2016 a aukcjami w latach 

2018-2019, oraz oddziaływaniem dotychczasowego progu do 1 MW na dostęp do wsparcia w aukcji 

w połączeniu ze wspólnym koszykiem aukcyjnym dla technologii opartej o wiatr na lądzie i technologii 

PV. 

W efekcie, w segmencie instalacji o mocy do 1 MW występują zasadniczo różne sytuacje, jeśli chodzi 

o agregację instalacji PV. Od inwestycji o ograniczonej skali, a co za tym idzie, ograniczonym 

oddziaływaniu na rynek energii elektrycznej i pracę systemów elektroenergetycznych, po grupy 

instalacji PV o mocy do 1 MW pozostających pod wspólną kontrolą podmiotów realizujących wspólną 

strategię udziału w systemie wsparcia i rynku energii elektrycznej, porównywalne z działalnością tzw. 

instalacji wielkoskalowych. 

Ocena skutków regulacji powinna też brać pod uwagę odmienne warunki konkurencji kształtujące się 

dotychczas w segmencie instalacji poniżej 500 kW i w segmencie od 500 kW do 1 MW. Konieczność 

uzyskania koncesji dla instalacji PV o mocy do 1 MW nie ograniczyła jak dotąd zainteresowania 

inwestorów udziałem w aukcjach OZE, ani nie wpłynęła na brak realizacji projektów, które wygrały 

aukcje. Spowodowała natomiast bezsprzecznie istotny wzrost obciążenia URE i to ten element 

stanowi barierę dla sprawnego działania systemu wsparcia OZE w tym segmencie rynku. 

Zmniejszenie bariery administracyjnej w postaci koncesjonowania nie powinno jednak różnicować 

w nieuzasadniony sposób warunków konkurencji pomiędzy podmiotami agregującymi instalacje PV 

w zależności od wybranego modelu biznesowego. W przeciwnym przypadku dojdzie do dalszej 

nieuzasadnionej fragmentacji rynku PV, skoro dla farm fotowoltaicznych o mocy przykładowo 

30 - 50 MW należałoby wybrać uzyskanie koncesji, ale istniałaby też możliwość złożenia 30-50 

wniosków o wpis do rejestru instalacji OZE. 

Proponujemy rozwiązanie kompromisowe, które pozwoli sprawnie dopuszczać do użytkowania 

i udziału w systemie wsparcia instalacje o mocy do 1 MW, a jednocześnie ujednolici warunki 

prowadzenia działalności przez podmioty agregujące portfele instalacji PV lub planujące prowadzenie 

instalacji wielkoskalowych: 

1. Wszystkie instalacje OZE o mocy zainstalowanej do 1MW byłyby wpisywane do rejestru 

wytwórców energii w instalacji OZE (RIOZE), który mógłby stanowić rozwinięcie dzisiejszego 

rejestru wytwórców w małej instalacji OZE (MIOZE); 

2. Do wniosku o wpis instalacji o mocy do 1MW do rejestru RIOZE wytwórca załączałby oświadczenie 

o beneficjencie rzeczywistym (stosownie do obowiązku jego ujawnienia w jawnym rejestrze 

prowadzonym przez Ministra Finansów) oraz innych podmiotach, które uzyskały wsparcie dla 

instalacji OZE o mocy do 1 MW lub są wytwórcami w takiej instalacji a posiadają wraz  

z wnioskodawcą przynajmniej jednego wspólnego beneficjenta rzeczywistego. 

3. Z uwagi na jawność rejestru beneficjentów rzeczywistych realizacja tego obowiązku (identyfikacja 

wspólnego beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacja treści oświadczeń) nie powinna stanowić 

utrudnienia ani dla wnioskodawców ani dla URE. 
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4. W razie osiągnięcia odpowiedniego progu istotności mocy zainstalowanej instalacji wpisanych do 

rejestru RIOZE pozostających pod kontrolą wspólnego beneficjenta rzeczywistego (poczynając  

np. od 10 MW) wytwórcy mieliby obowiązek wystąpienia z wnioskiem o udzielenie koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE i wykreślenie instalacji z rejestru RIOZE. 

Obowiązek ten powinien być realizowany w dogodnym okresie przejściowym (np. 6-12 miesięcy), 

tak by wynikający z tego dodatkowy nakład pracy URE nie skutkował ponownie barierą 

administracyjną dla kontynuowania działalności przez daną instalację OZE. 

5. Gruntowną zmianę zasad koncesjonowania można realizować stopniowo. Można rozpocząć od 

relatywnie niewielkiego progu istotności (przykładowo 10 MW), następnie próg ten  

w odpowiednich odstępach czasu zwiększać do docelowego poziomu (np. 50 MW). W miarę 

nabierania doświadczeń przez operatorów systemów elektroenergetycznych w prowadzeniu 

ruchu systemów w warunkach zwiększającej się ilości rozproszonych instalacji PV, postępujących 

w ślad za tym inwestycji w zakresie rozbudowy i optymalizacji pracy tych systemów, regulator 

miałby możliwość dostosowywania w przyszłości progu istotności do zmieniających się 

warunków. Powinno to następować z odpowiednim wyprzedzeniem skorelowanym z cyklem 

inwestycyjnym instalacji, których próg ten będzie dotyczyłby nie zaburzać warunków konkurencji. 

Oznacza to perspektywę kilkuletnią, co byłoby jednocześnie skorelowane z wymogami Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Kompleksowe rozwiązanie tego zagadnienia powinno w naszej ocenie polegać na: 

1. Dostosowaniu postanowień art. 32 ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego oraz art. 3 ustawy OZE 

poprzez ustalenie reguły generalnej (wpis do rejestru RIOZE dla instalacji o mocy zainstalowanej 

do 1 MW) przy jednoczesnym obowiązku uzyskiwania koncesji przez wytwórców dla grup 

instalacji OZE pozostających pod kontrolą co najmniej jednego wspólnego beneficjenta 

rzeczywistego powyżej wybranego progu istotności; 

2. Uregulowaniu procesu uzyskiwania koncesji w określonym okresie przejściowym po wpisie 

instalacji OZE do rejestru RIOZE i osiągnięciu ustalonego progu istotności; 

3. Przywróceniu realnej użyteczności promesom koncesji, w szczególności poprzez ograniczenie 

konieczności ponownego badania na etapie wniosku o wydanie koncesji właściwej dokumentacji 

formalnej zweryfikowanej na etapie uzyskiwania promesy, gdy nie nastąpiły zmiany w stanie 

faktycznym i prawnym przedstawionym w tej dokumentacji; 

4. Dostosowaniu zasobów URE, w szczególności poprzez wzmocnienie kadrowe, do zwiększających 

się obowiązków w zakresie regulowania działalności związanej z polityką klimatyczną 

i transformacją energetyczną oraz oddziaływaniem systemów wsparcia dla wszystkich typów 

instalacji OZE (koncesje, wpisy do RIOZE). 
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Zważywszy na zbliżający się upływ terminu, na jaki zatwierdzony został obecny system aukcyjny, warto 

też rozważyć jego dalej idącą modyfikację i utworzenie, wzorem niektórych innych państw UE, 

odrębnego koszyka aukcyjnego dla instalacji PV, który ukróciłby zaburzenia warunków konkurencji 

wynikające z łączenia instalacji o, nadal, znacząco odmiennym LCOE. Regulator, poprzez określanie 

budżetów aukcyjnych, zachowa wpływ na intensywność wsparcia dla danego segmentu rynku OZE 

z jednocześnie większą spójnością podejmowanych działań z zakreślonymi celami polityki 

energetycznej Państwa. 

 

II. Uwagi szczegółowe: 

A. W zakresie ustawy OZE uregulowanie mocy zainstalowanej instalacji OZE. 

Do Ustawy o odnawialnych źródłach energii proponujemy wprowadzenie w art. 2 definicji mocy 
zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE, co jest absolutnym minimum, aby pozostawać w zgodzie 
z obowiązującym Kodeksem Sieci i Rozporządzeniem 2019/943. W proponowanym nowym art. 3a 
można doprecyzować sposób dokumentowania parametrów technicznych poszczególnych typów 
instalacji OZE w zgodzie z pojęciem mocy maksymalnej do czasu jednolitego dostosowania procedur 
przyłączania instalacji OZE do sieci przez operatorów systemów elektroenergetycznych.  

Takie rozwiązanie jest niezbędne dla zapewnienia jednolitego stosowania definicji mocy 
zainstalowanej w całej regulacji, dla wszystkich technologii, w tym dla procesu przyłączania instalacji 
OZE, procedury prekwalifikacji do aukcji i dostępu do poszczególnych systemów wsparcia 
i rozliczeń/opustów (prosumenci / system FIT/FIP / koszyki aukcyjne). 

 w art. 2 po pkt 19a dodać pkt 19b w brzmieniu: 

"19b)  moc zainstalowana elektryczna instalacji odnawialnego źródła energii - moc maksymalna 

(Pmax) w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych 

do sieci (Dz. Urz. UE 2016 L112 z 27.4.2016), określoną przez producenta lub dostawcę 

w dokumentacji technicznej modułu wytwarzania energii, a w braku jej określenia – przez jednostkę 

posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji;" 

 po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu: 

„1. W przypadku, w którym właściwy operator systemu elektroenergetycznego, do którego 

przyłączana jest instalacja odnawialnego źródła energii, nie wydaje ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie („FON”) lub wydaje je w formie, która nie pozwala na ustalenie mocy maksymalnej 

(Pmax), moc maksymalną (Pmax) ustala się na podstawie, odpowiednio, dokumentu instalacji albo 

dokumentu modułu wytwarzania energii („PGMD”) w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa 

w art. 2 pkt.19b, a jeśli nie jest sporządzany: 

1. dla instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz, biogaz rolniczy 

lub biomasę – na podstawie mocy czynnej podanej przez producenta lub dostawcę 

w dokumentacji technicznej modułu wytwarzania energii, 
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2. dla instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru – na 

podstawie mocy czynnej podanej przez producenta lub dostawcę modułu wytwarzania 

energii i stwierdzonej w potwierdzeniu zgodności z certyfikowanym typem urządzenia lub 

w deklaracji zgodności z właściwymi normami wystawionych przez ich producenta dla danej 

lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii, 

3. dla instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energię promieniowania 

słonecznego – na podstawie mocy czynnej podanej przez producenta lub dostawcę 

w dokumentacji technicznej oraz na tabliczkach znamionowych falowników, 

4. dla instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię – na 

podstawie mocy czynnej podanej przez producenta lub dostawcę w dokumentacji 

technicznej modułu wytwarzania energii, 

5. dla pozostałych instalacji – na podstawie mocy czynnej podanej przez producenta lub 

dostawcę w dokumentacji technicznej modułu wytwarzania energii, 

6. gdy nie jest możliwe ustalenie mocy czynnej w sposób przewidziany w pkt. 1-5 – na 

podstawie mocy czynnej modułu wytwarzania energii określonej w zaświadczeniu 

wydawanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  

2. W przypadku instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię, gdy 

moc maksymalna (Pmax) nie została określona w sposób, o którym mowa w ust. 1, ustala się ją na 

podstawie mocy czynnej podanej na tabliczce znamionowej generatora modułu wytwarzania 

energii. 

3. Ilekroć w art.2 pkt. 19b oraz ust. 1 pkt. 6 jest mowa o Polskim Centrum Akredytacji, należy przez 

to rozumieć także inną krajową jednostkę stowarzyszoną w ramach Europejskiej Współpracy 

w Dziedzinie Akredytacji, ustanowionej zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji 

i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające 

rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13 sierpnia 2008 r).” 

Potrzebny byłby także przepis regulujący sytuację tych instalacji, które przystąpiły do systemu 

aukcyjnego z inaczej określoną mocą zainstalowaną elektryczną, a następnie wytwórcy podjęli decyzję 

o zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej w oparciu o postanowienia Kodeksu Sieci i wprowadzone 

uregulowania, zbudowany jednak przy założeniu, że ewentualna zmiana mocy w wyniku 

dostosowania do wprowadzanych przepisów nie wpływa na uzyskany już poziom wsparcia 

wynikającego z wygranej aukcji. Rozwiązanie to ma na celu wyrównanie mocy maksymalnej danej 

instalacji OZE do poziomu wynikającego z prawidłowego zastosowania Kodeksu Sieci, jednak bez 

zmiany statusu danej instalacji z punktu widzenia poszczególnych instrumentów wsparcia. 

 w art. 73 po ust.4 dodać ustęp 4a w brzmieniu: 

„4a. Na wniosek wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art.72, przy określaniu 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii uwzględnia się 
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zasady określone w ust.4a. Zmieniona moc zainstalowana elektryczna nie ma wpływu na wysokość 

ceny w ofercie, która wygrała aukcję i łączną ilość energii, o której mowa w art.79 ust.3 pkt.3.” 

Co do systemu FIT/FIP, ewentualnie można by rozważać celowość przepisów potwierdzających 
konieczność przeliczenia ceny skorygowanej do przodu, będących konsekwencją dokonania przez 
jakiegoś wytwórcę zmiany mocy zainstalowanej elektrycznej w trybie art.70b ust.10 pkt.2. Przepis ten 
reguluje prawo wytwórcy do dokonania zmiany mocy zainstalowanej instalacji OZE w dowolnym 
momencie okresu od otrzymania zaświadczenia w trybie art.70b ust.8 do zakończenia okresu 
wsparcia.  

 w art. 70e po ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:  

„3. W sytuacji dokonania przez wytwórcę zmiany deklaracji w zakresie, o którym mowa w art.70b 

ust.10 pkt.2: 

1) do wyliczenia stałej ceny, o której mowa w ust.1, stosuje się właściwą cenę referencyjną 

obowiązującą na dzień zmiany deklaracji, 

2) stała cena wyliczona w sposób określony w pkt.1 ma zastosowanie do ustalenia poziomu 

wsparcia od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym wytwórca na podstawie 

zmienionej deklaracji otrzymał zmienione zaświadczenie, o którym mowa w art.70b ust.8,” 

B. W zakresie art. 11 ust. 1 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie: 

„1. Do rejestru wytwórców energii w małej instalacji wpisuje się dane, o których mowa w art. 10  
ust. 1 pkt 1-3 i 5-6”.  

Zmiana jest zmianą poprawiającą przejrzystość rynku OZE. Dane dotyczące mocy zainstalowanej 

zawiera rejestr działalności regulowanej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego prowadzony Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

C. W zakresie art. 41 ustawy OZE proponujemy, aby w:  

 ust. 4 wyrazy „31 grudnia 2035 r.” zastąpić wyrazami „30 czerwca 2039 r.”; 

 ust. 5 wyrazy „31 grudnia 2035 r.” zastąpić wyrazami „30 czerwca 2039 r.”. 

Zmiana ma na celu ujednolicenie sytuacji wytwórców energii odnawialnej w mikroinstalacji będących 

przedsiębiorcami, lecz niekorzystających z systemu opustów z wytwórcami korzystającymi z tego 

systemu.  

D. W zakresie art. 70b ustawy OZE proponujemy, aby:  

 ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Wytwórcy, o którym mowa w ust. 2 i art. 70b ust. 9 pkt 2, 

przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3.”. 

Zmiana jest zmianą porządkującą, redakcyjną. Zmiana jest potrzebna, aby jednoznacznie wskazać 

możliwość korzystania z systemu FIP przez instalacje o mocy < 500 kW. 

 w ust. 4 pkt. 1 lit. c wyrazy „w terminie 36 miesięcy” zastąpić wyrazami „w terminie 42 miesięcy”, 
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 w ust. 4 pkt. 1 lit. d wyrazy „w terminie 36 miesięcy” zastąpić wyrazami „w terminie 42 miesięcy”. 

Zmiany wprowadzają ‒ w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 2 (system FIT/FIP) 

‒ rozwiązania analogiczne jak w przypadku systemu aukcyjnego wydłużającego maksymalny wieku 

urządzeń i termin na wytworzenie energii po raz pierwszy. 

 w ust. 12a po wyrazach „zgodnie z ust. 6” dodać wyrazy „ , z uwzględnieniem przedłużenia 

terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 i ust. 5”. 

Zmiana ma na celu doprecyzowanie, iż zabezpieczenie, ustanowione zgodnie z art. 70b ust. 6, podlega 

przepadkowi na rzecz Prezesa URE w przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania,  

o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d lub pkt 2 lit. a, a także w przypadku przekroczenia 

wydłużonego terminu na wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii, o którym mowa w 70ba ust. 1 i ust.5. 

E. W zakresie w art. 70ba ustawy OZE proponujemy, aby: 

 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie:  

„Art. 70ba. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE 

jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia 

zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b 

ust. 4 pkt 1 lit. c, o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy 

licząc od dnia upływu terminu na wykonanie tego zobowiązania. Na poczet 12 miesięcy wlicza się 

okres, o którym mowa w ust.5.„ 

 dodać ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W okresie do 31.12.2020r, termin wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej określony  

w art.70b ust. 4 pkt 1 lit. d wydłuża się o 6 miesięcy dla wytwórcy, który złożył deklarację, o której 

mowa w art.70b ust.1, pod warunkiem: 

1) że termin ten nie upłynął przed 1 stycznia 2020 r., 

2) przedłożenia przed dniem upływu terminu ważności gwarancji, zaktualizowanej gwarancji 

bankowej, o której mowa w art.70b ust.6, o ile została ustanowiona dla danej instalacji,  

której ważność została przedłużona co najmniej na okres 6 miesięcy.” 

 dodać ust. 6 w brzmieniu: 

„6. O wydłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d, 

Prezes URE informuje w terminie 7 dni: 

− sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa  

w art. 106, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, albo  

− wytwórcę, sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej,  

o którym mowa w art. 106, w przypadku wytwórców, o których mowa w ust. 5.” 
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Propozycja zakłada dodanie w art. 70ba ust. 5, w którym uregulowano kwestię automatycznego 

wydłużenia terminu na sprzedaż pierwszej energii w ramach systemu FIT/FIP dla dominującej części 

przypadków opóźnień spowodowanych pandemią CoViD-19.  

Z racji na fakt, że opóźnienia w realizacji instalacji OZE dotkną w różnym stopniu praktycznie wszystkie 

instalacje, w rozwiązaniu zaproponowanym w dodanym ust. 5 (w związku z ust. 1) chodzi  

o oszczędzenie inwestorom i Prezesowi URE niepotrzebnej pracy związanej z rozpatrywaniem 

złożonych wniosków o wydłużenie terminu na wykonanie zobowiązania.  

Ponadto w ust. 1 usunięto wyrazy „oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c”.  

Naszym zdaniem wydłużanie możliwego okresu, w jakim wyprodukowane zostały zamontowane  

w czasie budowy urządzenia wchodzące w skład instalacji odnawialnego źródła energii, służące do 

wytwarzania energii elektrycznej, nie znajduje uzasadnienia. 

 w ust. 2 pkt 4 w części wspólnej wyraz „potwierdzające” zastąpić wyrazem „wyjaśniające”; 

 w ust. 2 pkt 4 w części wspólnej przed wyrazem „spowodowane” dodać „bezpośrednio lub 

pośrednio”; 

Należy zwrócić uwagę, że causa nie może zostać potwierdzona, może jedynie zostać wyjaśniona.  

Na tej podstawie Prezes URE powinien podejmować decyzję. 

F. W zakresie art. 70e ust. 1 i 2 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymały one brzmienie: 

„1. Stała cena zakupu wynosi odpowiednio: 

1) 100% ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 3 pkt 1, obowiązującej na dzień złożenia 

deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 - dla poszczególnych rodzajów instalacji 

odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 70a ust. 1, 

2) 95% ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 3 pkt 1, obowiązującej na dzień złożenia 

deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1 - dla poszczególnych rodzajów instalacji 

odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 70a ust. 2 - przy czym obliczana jest 

zgodnie z art. 39a ust. 5, z uwzględnieniem art. 39a ust. 7. 

2. Sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej zgodnie z art. 70a ust. 1 i 2, lub prawo do pokrycia 

ujemnego salda zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 3, przysługuje wytwórcom, którzy uzyskali 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, w okresie wskazanym w tym zaświadczeniu." 

W sytuacji gdyby była rozpatrywana zmiana z 90% na 95% poziomu mnożnika służącego do wyliczenia 

Stałej Ceny dla instalacji o mocy do 1MW, dla zachowania proporcji między instalacjami o różnych 

mocach zainstalowanych elektrycznych i rożnych poziomach LCOE, ale zmuszonych do konkurowania 

w jednym koszyku aukcyjnym (obecnie odpowiednio 95% i 90%), należy znowelizować ustawę o OZE 

w proponowanym powyżej zakresie. Trzeba tu pamiętać o immanentnych różnicach w poziomach 

LCOE między tymi instalacjami, co sprawia, że o ile instalacje o mocy 500kW do 1MW mają jeszcze 

szanse na przybliżenie uzyskiwanych cen do cen referencyjnych poprzez udział w aukcji, to takiej 

szansy (z racji na wyższe LCOE) nie mają kompletnie instalacje o mocy <500kW.  
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Zgodnie z wyjaśnieniem Polskich Władz przekazanym Komisji Europejskiej w toku notyfikacji systemu 

wsparcia i logiką Rozporządzenia GBER oraz EEAG, cena referencyjna powinna uwzględniać  

w wyliczonym LCOE rzeczywisty koszt produkcji energii elektrycznej w źródle odnawialnym, stąd każde 

jego pomniejszanie (zarówno na poziomie ceny referencyjnej, jak i na poziomie Stałej Ceny zakupu  

w systemie FIT/FIP) prowadzi do działalności poniżej kosztów, zwłaszcza w przypadku już istniejących 

biogazowni rolniczych i innych instalacji OZE, a to nie zapewnia co najmniej prostego odtworzenia 

majątku.  

Warto też dodatkowo pamiętać o nieadekwatności formuły aukcyjnej, zwłaszcza w przypadku MEW  

i instalacji opartych na biogazie o mocy <1MW, a zwłaszcza już instalacji o mocy <500kW.  

G. Po art. 70f ustawy OZE proponujemy, aby dodać art. 70g w brzmieniu: 

„1. Na podstawie deklaracji, o których mowa w art. 70b ust. 1 Prezes URE sporządza zbiorczy raport 

zawierający: 

1) wykaz wytwórców, o których mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, którzy na koniec danego 

kwartału posiadali zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, ze wskazaniem terminu 

wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła 

energii, 

2) wskazanie rodzaju instalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej, 

3) informacje o łącznej ilość niewykorzystanej energii elektrycznej określoną w MWh,  

jaką wytwórcy planowali sprzedać w okresie wskazanym w deklaracji, 

2. Prezes URE w terminie 45 dni od dnia zakończenia każdego kwartału:  

1) przekazuje zbiorczy raport ministrowi właściwemu do spraw energii;  

2) udostępnia zbiorczy raport w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z zachowaniem 

przepisów o ochronie danych osobowych.” 

Zmiana mająca poprawić przejrzystość rynku. Do tej pory zestawienie wydanych w danym roku 

zaświadczeń o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu,  

o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy OZE, z podziałem na rodzaje instalacji publikowana jest  

w Sprawozdaniach z działalności Prezesa URE. Nie wynika ona jednak z obowiązku ustawowego  

i nie zawiera: wykazu wytwórców objętych wsparciem w ramach systemu FIT/FIP, danych dotyczących 

łącznej ilości niewykorzystanej energii elektrycznej, jaką wytwórcy planowali sprzedać oraz terminu 

wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej. 

H. W zakresie art. 72a ust. 1 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie:  

„1. Wytwórca zamierzający przystąpić do aukcji dla wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1  

pkt 2, planujący wytworzyć po raz pierwszy energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła 

energii innej niż mikroinstalacja lub instalacja, o której mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, przed dniem 

zamknięcia aukcji lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r., nie traci prawa do uczestnictwa  

w aukcjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy sprzedaż będzie obejmowała całą 

ilość energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci, w okresie poprzedzającym aukcję,  
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a wartość sprzedanej energii elektrycznej nie przekroczy wartości tej energii ustalonej na podstawie 

średniej dziennej ceny, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3, niezawierających kwot podatku  

od towarów i usług, wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, obliczanej  

i publikowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, zgodnie z przyjętymi przez ten 

podmiot zasadami.”  

Zmiana porządkująca, redakcyjna. Wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez URE. 

I. W zakresie art. 79 w ust. 9 w pkt 1 ustawy OZE, proponujemy, aby po wyrazach „ust. 3 pkt 8” dodać 

wyrazy „art.79a ust.1 i 5”; 

Dokonując zmiany planowanej daty rozpoczęcia okresu korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia 

wytwórca (inwestor) może poruszać się w ramach określonych przez postanowienia ust. 3 pkt 8 

(ewentualnie zmodyfikowanych w trybie art. 79a ust. 1 i 5), a także art. 92 ust. 6. 

J. W zakresie art. 79a proponujemy, aby:  

 ust. 1 otrzymał brzmienie:  

„Art. 79a. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE 

jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia 

zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, oraz okresów, o których mowa w art. 74  

ust. 1, o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc 

od dnia upływu terminu na wykonanie tego zobowiązania. Na poczet 12 miesięcy wlicza się okres,  

o którym mowa w ust.5.„ 

 dodać ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W okresie do 31.12.2020 r., termin wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej określony 

w art.79 ust. 3 pkt 8 lit. a wydłuża się o 6 miesięcy dla wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję, 

pod warunkiem: 

a) że termin ten nie upłynął przed 1 stycznia 2020 r., 

b) przedłożenia przed dniem upływu terminu ważności gwarancji, zaktualizowanej gwarancji 

bankowej, o której mowa w art. 78 ust. 4, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, 

której ważność została przedłużona co najmniej na okres 6 miesięcy.” 

 dodać ust. 6 w brzmieniu: 

„6. O wydłużeniu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej określonego w art.79 ust. 3 pkt 

8 lit. a, Prezes URE informuje w terminie 7 dni: 

1) sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa 

w art. 106, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, albo  

2) wytwórcę, sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej,  

o którym mowa w art. 106, w przypadku wytwórców, o których mowa w ust. 5.” 
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Propozycja opiera się dodaniu w art. 79a ust. 5, w którym uregulowano kwestię automatycznego 

wydłużenia terminu na sprzedaż pierwszej energii w ramach Systemu Aukcyjnego dla dominującej 

części przypadków opóźnień spowodowanych pandemią CoViD-19. Opóźnienia spowodowane  

CoViD-19 dotkną praktycznie wszystkie rodzaje instalacji OZE i różne ich wielkości.  

Z racji na fakt, że opóźnienia w realizacji instalacji OZE dotkną w różnym stopniu praktycznie 

wszystkich instalacji, w rozwiązaniu zaproponowanym w dodanym ust. 5 (w związku z ust. 1) chodzi  

o oszczędzenie inwestorom i Prezesowi URE związanej z rozpatrywaniem złożonych wniosków  

o wydłużenie terminu na wykonanie zobowiązania. 

Ponadto w ust. 1 usunięto wyrazy „oraz okresu, o którym mowa w art. 74 ust.1”, gdyż w kontekście 

opóźnień spowodowanych CoViD-19 nie ma uzasadnienia dla stosowania starszych urządzeń 

wytwórczych.  

Naszym zdaniem wydłużanie możliwego okresu, w jakim wyprodukowane zostały zamontowane  

w czasie budowy urządzenia wchodzące w skład instalacji odnawialnego źródła energii, służące  

do wytwarzania energii elektrycznej, nie znajduje uzasadnienia. 

Dodatkowo w ust. 1 wyraz „jednorazowo” zastępuje się „przed terminem, o którym mowa w art. 79  

ust. 3 pkt 8 lit. a”.  

Mogą zaistnieć przypadki, kiedy wytwórca już skorzystał z jednorazowej aktualizacji harmonogramu  

w rozumieniu art. 79 ust. 9, lub musi skorzystać z aktualizacji przed momentem wyjaśnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba. Zgodnie z art. 79 ust. 9 – np. instalacja PV z aukcji 

zorganizowanej w 2018 r. zgłosiła datę 1 lipca 2020 r. jako planowaną datę wejścia do systemu 

wsparcia, musi więc zgodnie z art. 79 ust. 9 jednorazowo zaktualizować ofertę przed tym terminem, 

ale skutki epidemii (dla dostawy sprzętu i realizacji obowiązku) są wtedy jeszcze niewyjaśnione.  

 w ust. 2 w części wspólnej wyraz „potwierdzające” zastępuje się wyrazem „wyjaśniające”; 

 w ust. 2 w części wspólnej przed wyrazem „spowodowane” dodaje się „bezpośrednio lub 

pośrednio”; 

Należy zwrócić uwagę, że causa nie może zostać potwierdzona, może jedynie zostać wyjaśniona.  

Na tej podstawie Prezes URE powinien podejmować decyzje. 

K. W zakresie art. 81 proponujemy, aby: 

 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: 

„2. Prezes URE w terminie 21 dni od zamknięcia aukcji podaje do publicznej wiadomości na swojej 

stronie internetowej informacje o: 

1) wynikach aukcji, w tym o:  

a) wytwórcach, których oferty wygrały aukcję oraz mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji 

odnawialnego źródła energii tych wytwórców objętych ofertami, które wygrały aukcje, 
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b) minimalnej i maksymalnej cenie w złotych, z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,  

po jakiej energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została sprzedana  

w drodze aukcji, 

c) łącznej ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego grosza, sprzedanej  

w drodze aukcji energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii,  

z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo  

d) łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji objętych ofertami, które wygrały aukcje, 

2) unieważnieniu aukcji.” 

Zmiana jest zmianą poprawiająca przejrzystość rynku. Dane takie upowszechniane są wybiórczo  

w komunikatach URE oraz w komunikacji z mediami.  

 w ust. 10 po wyrazach „art. 79 ust. 3 pkt 8” dodać wyrazy „ , z uwzględnieniem przedłużenia 

terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1 i 5”; 

W niektórych przypadkach inwestorzy jeszcze nie korzystali z uprawnienia do przydłużenia terminu,  

o którym mowa w art. 7 ust. 2a uPE lub muszą ponownie skorzystać z tego prawa. 

L. W zakresie art. 83 ustawy OZE proponujemy, aby: 

 ust. 3b pkt 4 otrzymał następujące brzmienie: 

„4) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub seria zdarzeń, niezależnych od wytwórcy, 

których nie mógł on uniknąć lub przezwyciężyć, do których zalicza się w szczególności: 

4) klęski żywiołowe, w tym katastrofę naturalną w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

o stanie klęski żywiołowej; 

5) wojnę, działania wojenne, akty terroryzmu, zamieszki, awarię elektrowni jądrowej; 

6) epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego.” 

W projekcie zmian w UOZE konieczne jest uzupełnienie treści art. 83 ust. 3b pkt 4, w szczególności 

poprzez dodanie do katalogu oznaczonych przypadków siły wyższej litery c) obejmującej epidemie, 

pandemie, stany zagrożenia epidemicznego oraz otworzenie katalogu sytuacji uznawanych za 

działanie siły wyższej, poprzez dodanie na końcu części wspólnej słów: „w szczególności”. 

Da to możliwość powoływania się na poszerzony katalog usprawiedliwiający na wypadek 

ewentualnego podleganie karze pieniężnej z tytułu sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego poniżej 

85% ilości energii elektrycznej określonej w ofercie w trzyletnich okresach sprawozdawczych  

(art. 168 pkt 15).  

 w ust. 3ba, proponujemy, aby część wspólna otrzymała następujące brzmienie: 

„- jest spowodowane bezpośrednio lub pośrednio stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego  

w kraju pochodzenia urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii  

lub elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii lub stanem epidemii  
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na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego  

do spraw zdrowia.”, 

Większość urządzeń lub elementów instalacji OZE pochodzi z rynków światowych, i skutki epidemii 

dla łańcucha dostaw będą nieznane przez dłuższy okres czasu. Jest wielu czynników, które mogą 

spowodować opóźnienia dostaw, najprawdopodobniej będzie to kombinacja czynników związanych 

i niezwiązanych bezpośrednio z epidemią. 

M. W zakresie art. 93 ustawy OZE proponujemy, aby po ust. 13 dodać ust. 14 w następującym 

brzmieniu: 

„14. Ilość energii elektrycznej sprzedanej przewyższająca ilość energii elektrycznej określoną przez 

danego wytwórcę w ofercie dla okresów, o których mowa w art. 83 ust.2 nie stanowi podstawy  

do wyliczenia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3.” 

Zapis wprowadzający górny limit sprzedaży objętej aukcyjnym systemem wsparcia pozwoli uniknąć 

wątpliwości interpretacyjnych nt. różnicy pomiędzy instalacjami o mocy poniżej 500 kW (sprzedawcy 

zobowiązani mają w art. 92 ust. 1 wyraźny zakaz kupowania ponad wolumen 3-letni) i nie mniejszej 

niż 500 kW.  

N. W zakresie art. 184b ust. 1 ustawy OZE proponujemy, aby otrzymał następujące brzmienie: 

„1. Wytwórca, o którym mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, może w terminie do 30 września 2020 r. zmienić 

deklarację przez: (...)" 

W naszej ocenie kwestią pilną wynikającą z luki, jaka powstała w trakcie wprowadzania w życie 

przepisów o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest umożliwienie 

migracji istniejących instalacji kogeneracyjnych będących w systemie FIT/FIP bez kogeneracji  

do systemu FIT/FIP w kogeneracji poprzez punktową nowelizację ustawy o OZE w art. 184b ust. 1 

Ze względu na obecne brzmienie art. 184b ustawy OZE wytwórcy, którzy złożyli deklarację 

przystąpienia do systemu FIT/FIP w 2018 r., a samo zaświadczenie otrzymali z URE dopiero  

w 2019 r., nie mają możliwości zmiany deklaracji, co stanowi o pozbawieniu ciągłości wsparcia  

za wytwarzanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

Wejście w obieg prawny powyżej zaproponowanej zmiany umożliwi wytwórcom skorzystanie  

z należnego im wsparcia za wytwarzanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

O. W zakresie art. 26 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524) proponujemy następujące zmiany: 

 w ust. 1 wyrazy „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 39a ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 70e ust. 1 i 2,  

art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9-12, art. 92 ust. 6 i 6a oraz art. 93a” 

zastąpić wyrazami „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1,  

art. 79 ust. 9-12 oraz art. 92 ust. 6 i 6a”, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztimzzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztinzzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztiojtge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztiojxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztkmryha
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 w ust. 2 wyrazy „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 39a ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 70e ust. 1 i 2,  

art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 92 ust. 6 i 6a oraz art. 93a” zastąpić wyrazami 

„Przepisów art. 39 ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1 oraz  

art. 92 ust. 6 i 6a”.”. 

Proponujemy usunięcie spośród przepisów Ustawy o OZE, których stosowanie jest zawieszone  

do czasu odpowiedniej decyzji lub stanowiska Komisji Europejskiej, na podstawie art. 26 ostatniej 

nowelizacji UOZE: 

1) Przepisów, które są niepotrzebnie zawieszone w kontekście stanowiska Komisji co do braku 

zastrzeżeń do analogicznych przepisów dotyczących systemu aukcyjnego: art. 39 ust. 4,  

art. 92 ust. 6 i 6a (vide: Informacja Prezesa URE 82/2019) – co daje podstawę do odwieszenia 

stosowania odpowiednich przepisów dotyczących systemu FIT/FIP: art. 39a ust. 4 i art. 70f ust. 1;  

2) Przepisu, który dotyczy podniesienia poziomu Stałej Ceny w systemie FIT/FIP w stosunku do  

Ceny Referencyjnej (z 90% na 95%, w stosunku do instalacji o mocy <500kW), który nadal mieści 

się w granicach LCOE, a więc spełnia wymóg Rozporządzenia GBER (brak nadwsparcia) –  

co daje podstawę do odwieszenia stosowania art. 70e ust. 1 i 2;  

3) Przepisu administracyjnego, umożliwiającego poprawne rozliczenie działania biogazowni w trybie 

wysokosprawnej kogeneracji, a więc adekwatności poziomu udzielonej pomocy publicznej,  

co w świetle stanowiska Komisji co do podobnych przepisów nie pociąga za sobą konieczności 

powiadomienia Komisji (vide: Informacja Prezesa URE 82/2019) – co daje podstawę  

do odwieszenia nowego brzmienia art. 93a; dla przypomnienia, w obecnym stanie prawnym jest 

stosowane nieprecyzyjne brzmienie tego przepisu. 

Utrzymywanie takiego stanu wprowadza niepotrzebną niepewność prawną po stronie Wytwórców 

oraz Urzędu Regulacji Energetyki, a dodatkowo dokłada niepotrzebnej pracy uczestnikom procesu  

w przyszłości.  

Dodatkowo zwracamy uwagę, że w kontekście stanowiska Komisji co do możliwości stosowania  

art.92 ust. 6 pkt 1, odwieszeniu stosowania powinien podlegać także przepis art. 72a ust. 7,  

który dotyczy Systemu Aukcyjnego.  

P. W zakresie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne proponujemy, 

aby w pkt. 2 spójnik „oraz” zastąpić „lub” poprzez utworzenie punktu 3: 

„1a. Koncesję na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, w zakresie wytwarzania 

energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii w danej instalacji odnawialnego źródła energii,  

po raz pierwszy wydaje się wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tej instalacji, 

służące do wytwarzania tej energii:  

3) spełniają wymagania określone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii albo  

4) posiadają ważne potwierdzenie zgodności z certyfikowanym typem urządzenia lub deklarację 

zgodności z właściwymi normami wystawione przez ich producenta dla danej lokalizacji instalacji 

odnawialnego źródła energii albo  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztimzzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztinzzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztiojtge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztiojxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbyge3daltqmfyc4nbwgqztkmryha
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5) zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy 

energii elektrycznej w tej instalacji. 

W naszej ocenie kryterium wymienione w pkt. 3 powinno stanowić swoistego rodzaju wyjście 

awaryjne, umożliwiające wykorzystywanie relatywnie "młodych" urządzeń używanych, w przypadku 

producentów, którzy nie wydają potwierdzeń / deklaracji zgodności dla takich urządzeń. Połączenie 

kryterium z pkt. 3 z kryterium pkt. 2 nadmiernie zaostrza warunki uzyskania koncesji, uniemożliwiając 

jej uzyskanie przez część wytwórców. Kwestia ta została szerzej zaprezentowana we wcześniejszym 

stanowisku Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan z dnia 18 lutego 2020 r. znak KL/63/34/DG/2020.  

 

 

III. Inne niezbędne działania: 

A. W świetle decyzji Komisji z 13 grudnia 2017 r. zatwierdzającej system aukcyjny (SA.43697; teza 92), 

w aktualnym stanie prawnym niebawem zniknie krytyczny element zapewniający nadal stabilne 

warunki inwestowania w instalacje OZE. Podobnie, dobiega końca okres obowiązywania innych 

regulacji krytycznych dla pozostałych form wsparcia, w szczególności rozporządzenia GBER.  

Proponujemy, aby już teraz przygotować i w krótkim czasie wystąpić do Komisji Europejskiej 

z wnioskami o wydłużenie co najmniej do końca 2023 r. obowiązywania obecnych zasad wsparcia, 

zarówno systemu aukcyjnego, jak rozporządzenia GBER stanowiącego podstawę stosowania systemu 

taryf FIP/FIT. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w kontekście planowanej rewizji wytycznych w zakresie 

pomocy publicznej EEAG, a więc i Rozporządzenia GBER, podczas prezydencji Niemiec w II półroczu 

2020 r.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ostatni wniosek o przystąpienie do systemu taryf FIP/FIT może 

być złożony do końca czerwca 2021 roku. W tym samym terminie musi się też odbyć ostatnia aukcja. 

Aby było to możliwe inwestorzy zobowiązani są uzyskać do tego czasu wszelkie niezbędne decyzje 

administracyjne, w tym warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz pozwolenie na budowę. 

W ostatnim czasie można zaobserwować znaczące wydłużenie lub całkowicie wstrzymanie trwających 

procedur administracyjnych.  

B. W kontekście proponowanych działań mających na celu modyfikację zasad koncesjonowania 

działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE, które zgłosiliśmy 

w Uwagach ogólnych, w punkcie I.C., widzimy potrzebę dalszego, systemowego dialogu o zasadach 

organizacji działalności na rynku energii elektrycznej w kontekście wyzwań, które stawia przed nami 

wszystkimi postępująca transformacja energetyczna. Kraje o istotnie większym poziomie mocy 

zainstalowanej stosują mniej rygorystyczne limity dla obowiązku koncesyjnego (przykładowo Wielka 
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Brytania, gdzie instalacje OZE o mocy do 10 MW są zwolnione z obowiązku uzyskiwania koncesji, przy 

47,4 GW mocy zainstalowanej instalacji OZE na koniec 2019 r. i udziale generacji OZE ok. 36,9%).1 

Jest oczywiste, że w tym zakresie występują ścisłe zależności pomiędzy realizacją celów publicznych 

i warunkami działania organów administracji publicznej, stabilnością i przewidywalnością zasad 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie inwestowania w instalacje OZE oraz 

proporcjonalnością wzajemnych obciążeń. Towarzyszą temu kwestie bezpieczeństwa technicznego 

i bezpieczeństwa obrotu. Jednocześnie nakładane ograniczenia powinny odzwierciedlać rzeczywiste 

cele i efekty, jakie może przynieść każdy ze sposobów kontroli działalności przedsiębiorców, 

czy to poprzez wydawanie koncesji, czy to poprzez wpis do rejestru. Pragniemy wspólnie z Państwem 

wypracować model, który zapewni długoterminową stabilność zarówno z perspektywy administracji 

państwowej jak i kontrolowanych przedsiębiorców, przy zachowaniu obciążeń proporcjonalnych do 

sformułowanych celów regulacji. 

C. Ponadto postulujemy wydłużenie lub przesunięcie terminów wynikających z obowiązujących aktów 

prawnych (w szczególności Ustawy Prawo energetyczne, Ustawy o odnawialnych źródłach energii,  

Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, Ustawy akcyzowej)  

na złożenie przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność koncesjonowaną 

stosownych sprawozdań i ankiet o 60 dni w stosunku do terminów określonych w tych aktach. 

Powyższa propozycja dotyczy również terminów niewynikających bezpośrednio z powyższych aktów,  

ale określonych przez organy administracji państwowej takie jak właściwe Ministerstwa, URE, UOKiK  

na podstawie odpowiednich uprawnień w tych aktach określonych. 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/182/118/DZS/2020 
 

                                                           
1 UK Renewable electricity capacity and generation, October to December 2019; dostęp 20 kwietnia 2020 r.: 
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-trends-section-6-renewables 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/875410/Renewables_Q4_2019.pdf
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-trends-section-6-renewables

