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 Warszawa, 13 kwietnia 2022 r. 
     KL/ 153/68/AB/2022  

Pani 
Anna Moskwa 
Minister Klimatu i Środowiska 

 

Szanowna Pani Minister, 

w odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu  

i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej  

z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii w 2023 r (nr z wykazu: 816, dalej, jako „projekt rozporządzenia”), 

przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan. 

Projekt rozporządzenia został opublikowany w trudnym okresie zarówno dla odbiorców energii jak  

i inwestorów w odnawialne źródła. Z jednej strony, na skutek wzrostu cen energii na rynku hurtowym,  

w dużej mierze z powodu wzrostu cen uprawnień do emisji, CO2, w znaczny sposób wzrosły ceny energii 

dla odbiorców końcowych. Z drugiej strony, mimo utrzymującej się znacznej nadwyżki Świadectw 

Pochodzenia Energii z OZE („Zielonych Certyfikatów”, „ZC”) ponad regulowany popyt, nie odnotowano  

w ostatnim czasie korekty ich cen. Mała płynność rynku ZC sprawia, że cena ZC jest bardzo podatna  

na nawet niewielkie sygnały naruszające równowagę podaży i popytu, co w efekcie już kilkukrotnie 

prowadziło do destabilizacji rynku i zapaści cen (patrz: 2016-2017 r.). 

Uważamy, iż proponowany poziom 10% z pewnością spowoduje negatywne skutki finansowe dla 

wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Beneficjentami systemu ZC są wytwórcy 

energii z odnawialnych źródeł energii, którzy podejmowali decyzje o budowie instalacji OZE w latach 2005-

2016, z pełnym zaufaniem do stabilności i przewidywalności reguł jego działania. System ten, bowiem,  

z założenia jest systemem rynkowym regulowanym. W poprzednich latach łączny poziom wynagrodzenia 

wytwórców energii z OZE, (który stanowi suma przychodów ze sprzedaży energii  

i sprzedaży ZC) najczęściej nie osiągał wspomnianego w OSR poziomu 429,20 PLN/MWh (np. w 2017 r. 

średnia cena ZC wyniosła poniżej 40 PLN/MWh, przy cenie energii wyliczonej przez Prezesa URE  

na poziomie poniżej 170 PLN/MWh). W tym kontekście, na podstawie jedynie danych z II półrocza 2021 r. 

trudno mówić w rachunku ciągnionym o nadwsparciu dla wytwórców energii. Trzeba, bowiem uwzględnić, 

że energia z OZE jest na ogół sprzedawana w kontraktach terminowych, z ryzykiem wolumenu leżącym po 

stronie producenta lub sprzedawcy, a przychód jest dodatkowo pomniejszony o koszty bilansowania, 

które skokowo rosną przy wysokich cenach energii na rynku.  
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Zwracamy uwagę, że art. 6 obowiązującej aktualnie Dyrektywy 2018/2001 (Dyrektywa RED II) wprowadził 

dla inwestorów gwarancje w zakresie stabilności warunków przyznanego wsparcia finansowego. Zgodnie 

z tą regulacją państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby poziom wsparcia i warunki udzielenia 

wsparcia na rzecz projektów dotyczących energii odnawialnej nie zostały zmienione w sposób, który 

negatywnie wpłynąłby na prawa przyznane na jego podstawie i naruszył finansową rentowność 

projektów, które korzystają już ze wsparcia. Przyjęcie rozporządzenia w obecnie proponowanym 

brzmieniu stałoby w kolizji z tymi unijnymi gwarancjami. 

W związku z tym Rada OZE uważa, że tak drastyczna zmiana, jak zaproponowano w projekcie 

Rozporządzenia stanowi zagrożenie możliwości funkcjonowania tych inwestorów, którzy zdecydowali  

się na budowę źródeł OZE w oparciu o notyfikowany System Zielonych Certyfikatów. Poszczególne 

instalacje wchodziły do systemu w różnym okresie i mają różną strukturę kosztów inwestycyjnych  

i operacyjnych. Dlatego, nie sposób ocenić przedstawionego w konsultacjach rozwiązania, jako równo  

i adekwatnie traktującego inwestorów. Dokonanie interwencji zgodnie z przedstawioną propozycją 

stanowić będzie negatywny sygnał dla inwestorów w Polsce, podważając zaufanie i powodując wzrost 

ryzyka inwestycji. Perspektywa tak drastycznych interwencji w kolejnych latach spowoduje koleją 

destabilizację rynku świadectw.  

Równocześnie, mimo zrozumienia potrzeby zmitygowania wzrostu kosztu energii dla odbiorcy 

końcowego, przedstawioną w uzasadnieniu argumentację należy uznać za wybiórczą i krzywdzącą, 

względem inwestorów w pierwsze instalacje OZE w Polsce, przede wszystkim ze względu na pominięcie 

innych narzędzi kształtowania polityki energetycznej i miksu wytwórczego, a które to mogłyby odegrać 

znaczną rolę w kształtowaniu kosztów pozyskania energii dla odbiorców energii i które były i są w rękach 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Obniżenie udziału ilościowego PMOZE_A z 18,5% w roku 2022 do 10% w roku 2023, może także 

spowodować powstanie nadwyżek PMOZE_A zakupionych w celu umorzenia przez przedsiębiorstwa 

obrotu oraz powodować trudności z ich odsprzedażą (spadek popytu oraz cen PMOZE_A). Uważamy,  

że nadwyżka ta będzie w okresie funkcjonowania tego systemu trwale wpływać na rynek zielonych 

certyfikatów, aż do momentu jego naturalnego wygaśnięcia.  

W związku z powyższym postulujemy o mniej radykalną zmianę celu ilościowego w roku 2023 – 

proponujemy nie mniej niż 14%. Głębsze obniżenie poziomu obowiązku umorzenia Zielonych 

Certyfikatów bez radykalnej poprawy przejrzystości tego rynku, aby była możliwa faktyczna ocena 

skutków podejmowanych działań, może go jedynie destabilizować.  
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Równocześnie postulujemy przedstawienie uczestnikom rynku Zielonych Certyfikatów planowanej ścieżki 

ustalania udziałów ilościowych w horyzoncie, co najmniej kolejnych 3 – 5 lat. Pozwoli to na znaczące 

zmniejszenie ryzyka związanego z przewidywalnością tego regulowanego rynku.  

Jednocześnie mając na uwadze powyższe, proponujemy, aby docelowo rozporządzenia w sprawie 

wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw 

pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na kolejne lata 

były opublikowane przez Ministra Klimatu i Środowiska jak najwcześniej w danym roku (np. do 31 maja). 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowych uwag, bardzo proszę o kontakt z p. Dorotą 

Zawadzką-Stępniak, Dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan, e-mail: 

dzawadzka-stepniak@lewiatan.org; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 502 117 112. 

 

Z poważaniem,  

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

 

Pan Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE 


