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 Warszawa, 4 sierpnia 2022 r. 

KL/302/149/AB/2022  
 
Pan  
Ireneusz Zyska 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Pełnomocnik Rządu ds. OZE 

 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

W związku z trwającymi konsultacjami projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych 

ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze 

aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 - RD-569 

(Rozporządzenie RM), Rada OZE Konfederacji Lewiatan przekazuje uwagi do wspomnianego projektu 

Rozporządzenia RM.  

1. Pragniemy zauważyć, że o powodzeniu aukcji, a przede wszystkim o przyszłym faktycznym powstaniu 

instalacji OZE, decydują nie tylko poziomy wolumenów i budżetów zaoferowane w poszczególnych 

koszykach aukcyjnych, co reguluje projektowane Rozporządzenie RM. Równie ważne są także ceny 

referencyjne (maksymalne) możliwe do osiągnięcia przez poszczególne technologie, a przede 

wszystkim fakt czy odzwierciedlają one aktualny poziom LCOE. W latach 2021 i 2022 mieliśmy do 

czynienia we wszystkich rodzajach instalacji OZE ze wzrostami CAPEX i OPEX wielokrotnie 

przekraczającymi wskaźnik CPI publikowany przez GUS. Problem dotyczy także instalacji 

fotowoltaicznych i wiatrowych. Dużą niepewność inwestorów wywołuje fakt, że po zebraniu przez 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na przełomie kwietnia i maja 2022r informacji niezbędnych do 

wyliczenia LCOE, a więc i cen referencyjnych, nie został jak dotąd poddany konsultacjom projekt 

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego zaktualizowane poziomy tych cen.  

2. Warto pamiętać, że ceny referencyjne stanowią także podstawę do wyliczenia „stałych cen”  

w systemie Taryf FIP/FIT. A z tego systemu wsparcia korzystają właśnie tak potrzebne biogazownie 

rolnicze i inne instalacje biogazowe, a także małe elektrownie wodne o zainstalowanej mocy 

elektrycznej do 1MW. Małe instalacje we wspomnianych technologiach są w stanie względnie stabilnie 

wytwarzać energię elektryczną tak potrzebną do stabilizacji jakości energii elektrycznej na końcówkach 
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sieci dystrybucyjnych, oczywiście o ile inwestorzy podejmą decyzje o zainwestowaniu w te instalacje, 

a potem one faktycznie powstaną.  

3. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy uznanie przez Ministerstwo argumentów branży biogazu 

rolniczego o nieadekwatności Systemu Aukcyjnego do udzielania wsparcia operacyjnego dla 

biogazowni rolniczych o mocy do 1MW i w konsekwencji zaproponowanie w projektowanym 

Rozporządzeniu RM zerowych wolumenów dla tej grupy instalacji (par.3 pkt.3 i odpowiednio dla 

kolejnych lat). W związku z tym nie ma już żadnego prawnego i ekonomicznego uzasadnienia dla 

utrzymywania dla biogazowni rolniczych „stałych cen” kalkulowanych jako iloczyn ceny referencyjnej i 

mnożnika korekcyjnego odpowiednio 0,9 lub 0,95. Tym samym „stała cena „ powinna wreszcie 

odzwierciedlać LCOE (bez żadnych korekt).  

4. Z kolei z dużym zdziwieniem przyjęliśmy zaproponowanie wolumenów i budżetów aukcyjnych dla 

instalacji biogazu składowiskowego, biogazu z oczyszczalni ścieków i innego biogazu o mocy do 1MW 

(par.3 pkt.1 i odpowiednio dla kolejnych lat). Dla instalacji tych System Aukcyjny jest jeszcze bardziej 

nieadekwatny niż dla biogazowni rolniczych. Nie sądzimy też, aby znajdujące się w tym samym koszyku 

inne instalacje o mocy do 1MW były zainteresowane udziałem w aukcjach. Tym samym, także i dla 

tego koszyka celowe jest ustalenie w projektowanym Rozporządzeniu RM zerowych wolumenów. 

Konsekwentnie, także i dla instalacji biogazu składowiskowego, biogazu z oczyszczalni ścieków i innego 

biogazu o mocy do 1MW (oraz instalacji biomasowych o tej mocy) nie będzie już żadnego prawnego i 

ekonomicznego uzasadnienia dla utrzymywania „stałych cen” kalkulowanych jako iloczyn ceny 

referencyjnej i mnożnika korekcyjnego odpowiednio 0,9 lub 0,95. Tym samym „stała cena„ powinna 

odzwierciedlać LCOE (bez żadnych korekt), co było wielokrotnie postulowane przez wszystkich 

reprezentantów branży. 

5. Analogiczną sytuację do instalacji biogazu składowiskowego (i innych wymienionych w uwadze 4, 

powyżej) mają także małe elektrownie wodne o mocy do 1MW. Także i one mają bardzo ograniczony 

wpływ na poziom energii pierwotnej (hydroenergii) możliwy do wykorzystania do wytwarzania energii 

elektrycznej. Także i dla nich System Aukcyjny jest jeszcze bardziej nieadekwatny niż dla biogazowni 

rolniczych. Nie sądzimy też, aby znajdujące się w tym samym koszyku inne instalacje o mocy do 1MW 

były zainteresowane udziałem w aukcjach. Tym samym, także i dla tego koszyka celowe jest ustalenie 

w projektowanym Rozporządzeniu RM zerowych wolumenów (par.3 pkt. 2 i odpowiednio dla kolejnych 
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lat). Konsekwentnie, także i dla małych elektrowni wodnych o mocy do 1MW nie będzie już żadnego 

prawnego i ekonomicznego uzasadnienia dla utrzymywania „stałych cen” kalkulowanych jako iloczyn 

ceny referencyjnej i mnożnika korekcyjnego odpowiednio 0,9 lub 0,95. Tym samym „stała cena„ dla 

małych elektrowni wodnych o mocy do 1MW powinna odzwierciedlać LCOE (bez żadnych korekt). 

Podjęcie postulowanych przez Radę OZE Konfederacji Lewiatan działań co do projektowanego 

Rozporządzenia RM jakie proponujemy w punktach 4 i 5 powyżej oraz co do „stałych cen” regulowanych 

w Ustawie o OZE jakie proponujemy odpowiednio w punktach 3, 4 i 5 powyżej, uzupełnionych migracją 

instalacji z tych trzech grup korzystających jeszcze z Systemu Aukcyjnego, umożliwiłoby także skuteczne 

ograniczenie niepotrzebnej wielości systemów wsparcia i spowodowało przesunięcie tego wsparcia  

w kierunku zgodnym z trendami i potrzebami gospodarki.   

W załączeniu tabela zawierająca uwagi szczegółowe do projektowanego Rozporządzenia RM.  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących załączonych uwag oraz zagadnień poruszonych w 

niniejszym piśmie, bardzo proszę o kontakt z p. Agatą Bator z Departamentu Energii i Zmian Klimatu 

Konfederacji Lewiatan, e-mail: abator@lewiatan.org; tel. kom. 660 425 981. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 

 

Załącznik:  

Uwagi Rady OZE Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać 

sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 

(nr RD569 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady) 

 

Do wiadomości: 

Pan Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


