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ZGŁOSZENIE 

 
Zainteresowania pracami nad projektem ustawy o odna wialnych źródłach energii - Zmiany 

danych* 

A. Oznaczenie podmiotu zainteresowanego pracami nad  projektem 

1. Nazwa / imię i nazwisko** 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarz ąd Główny  

 
2. Siedziba / miejsce zamieszkania** 

ul. Świetokrzyska 14, 00-050 Warszawa 
3. Adres do korespondencji 

j.w 
4. Adres e-mail 

dp.sep@sep.com.pl 
B. Wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania po dmiotu wymienionego w cz ęści A  
w pracach nad projektem  

Lp. Imię i nazwisko Adres 

1 Jerzy Barglik -Prezes j.w 

2 
Andrzej Boroń –Sekretarz 
Generalny 

j.w 

3   
4   
5   

C. Opis postulowanego rozwi ązania prawnego, ze wskazaniem interesu b ędącego 
przedmiotem ochrony 

1. Przedkładany projekt w wielu punktach nie jest spójny z drugim konsultowanym 

projektem Ustawy „Prawo energetyczne” (wersja z dnia 20-12-2011r.). W praktyce 

może to zrodzić wiele nieporozumień i niejasności co do jednoznacznego 

interpretowania prawa, dotyczącego energetyki odnawialnej. 

2. Cały ciężar projektu koncentruje się wokół „mikroinstalacji”, które dzięki zapisom 

prawnym staną się praktycznie głównymi beneficjentami dotychczasowych 

systemów wsparcia (np. obowiązek zakupu energii wyprodukowanej w OZE dotyczyć 

ma teraz wyłącznie mikroinstalacji). Można się domyślać, że pozostałe źródła mają 

„poradzić sobie same”. Dotychczasowa praktyka i prowadzone badania wskazują 

jednak, że mniejsi producenci OZE nie są w stanie efektywnie działać i tym bardziej 

konkurować z większymi producentami, w konkurencyjnych strukturach polskiego 



rynku energii. W praktyce doprowadzi to do całkowitego zahamowania rozwoju tego 

sektora oraz systematycznej degradacji już istniejących instalacji. 

 

D. Załączone dokumenty 

1.  
 

 
 

2.  
 

3.  
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E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy  Uzupełnienia braków formalnych /  Zmiany danych **  
 
zgłoszenia dokonanego dnia  ……………………………………………………………  
 (proszę podać z części F poprzedniego zgłoszenia) 
F. Osoba składaj ąca zgłoszenie 

Imię i nazwisko: 
 

Data 
 

Podpis 
 

 
Andrzej Boro ń 

 
03.02.2012r. 

 

 
G. Klauzula odpowiedzialno ści karnej za składanie fałszywych zezna ń 

 
Jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia 

 
…………………………… 

(podpis) 
 
* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: „— Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się. 
** Niepotrzebne skreślić. 
 
Pouczenie:  
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego 
formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (§ 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad 
projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), 



w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również 
dane, które zachowały swoją aktualność. 
2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej 
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń 
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach. 
3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w 
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a 
także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad 
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy. 
4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych 
dotyczących wniesionego zgłoszenia. 
 
Uwagi szczegółowe do projektu ustawy o odnawialnych  źródłach energii 

Rozdział 1 
Art. 1-2  

Art. 2:  
- brak definicji energii fal morskich 
- brak definicji samochodu elektrycznego z jego funkcją jako magazynu   
energii elektrycznej 
- brak definicji wysokosprawnej kogeneracji 
- brak definicji prosumenta i używania tej nazwy w dalszej części ustawy  
Proponujemy również  zapisać „ przedsiębiorstwo energetyczne – 
przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy z dnia … Prawo energetyczne …”. 
 
Art. 2  
pkt 4 : błąd redaktorski – zlikwidować przecinek po słowie „innych” 
 
Art. 2  
pkt 12 : nieprecyzyjne określenie „mocy zainstalowanej”. W przypadku 
OZE moc znamionowa rzadko pokrywa się z mocą rzeczywistą (np. dla 
fotowoltaiki moduły cechuje się w warunkach STC a moc turbin 
wiatrowych określa się dla prędkości wiatru ok. 15m/s lub większej; te 
warunki znacznie odbiegają od warunków w jakich zwykle pracują takie 
instalacje).   
Propozycja: zastąpić pojęcie „moc zainstalowana” pojęciem „moc 
szczytowa mierzona w miejscu przyłączenia do sieci” 
 
Art. 2  
pkt 15 :  
Definicja odnawialnego źródła energii jest sformułowana w sposób 
niekompletny, przez co nieczytelny.( brak energii fal morskich jako źródła 
OZE) 
Propozycja zapisu: „odnawialne źródło energii – źródło energii 
elektrycznej wykorzystujące do jej wytworzenia energię wiatru,….” 
 

Podkreśla się konieczność weryfikacji spójności  pojęć z definicjami 
zawartymi w projekcie ustawy Prawo energetyczne. 
Art. 4  projektu ustawy 
Bardzo wątpliwym pomysłem wydaje się przekazanie kompetencji 
zorganizowania i prowadzenia rejestru przedsiębiorców zajmujących się 
wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzaniem energii elektrycznej 
z biogazu rolniczego, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego. Choć sama 
Agencja ma duże doświadczenie w sprawach związanych z rolnictwem, to 
wydaje się, że brakuje jej takiego doświadczenia w sprawach związanych z 



energetyką. Dodatkowo, następuje niepotrzebne rozdrabnianie kompetencji 
i mnożenie instytucji zaangażowanych w ten proces. Wydaje się, że po 
wielu latach działania i zdobywania doświadczeń, Urząd Regulacji 
Energetyki jest instytucją najbardziej predysponowaną do prowadzenia 
tego typu rejestru, szczególnie, że jest to część sektora energetycznego, 
którym URE zajmuje się już od wielu lat.  
 
 

Rozdział 2 
Art. 3-20  

Art. 11  
ust. 2 : kontrola instalacji musi się odbywać w obecności jej właściciela 
lub osoby przez niego upoważnionej. Do kontroli należy zebrać i 
przygotować odpowiednią dokumentację dotyczącą działania instalacji. 
Dlatego niezbędne jest wcześniejsze powiadomienie o zamiarze wykonania 
kontroli.  
Propozycja: określenie minimalnego okresu czasu od doręczenia 
właścicielowi instalacji upoważnienia, które precyzuje ust.3  do daty 
przeprowadzenia samej kontroli.  
 
Art. 13  
ust 1: traktowanie wytwarzania energii w mikroinstalacji jako działalności 
gospodarczej  nie ma żadnego uzasadnienia technicznego ani 
ekonomicznego. Stanowi natomiast duże obciążenie administracyjne i 
finansowe dla inwestorów – wpisy do rejestrów, ubieganie się o 
świadectwa pochodzenia i handel nimi.  
Propozycja: traktować wszystkie mikroinstalacje jako urządzenia 
prosumenckie tak jak to zaproponowano w ust. 2. 
 
Art. 13  
ust 2 Propozycja:  
- zgodnie z poprzednią uwagą zlikwidować limit 30%.  
- dookreślić pojęcie roku : np. rok kalendarzowy 
- ująć sytuację gdy właściciel posiada kilka mikroinstalacji, każdą w innym 
źródle OZE np. przez limit sumarycznej chwilowej mocy mierzonej w 
miejscu przyłączenia do sieci 
- analogicznie do ust 1 wprowadzić pojęcie ekwiwalentnej energii 
elektrycznej dla innych form energii uzyskanych z OZE np. ciepła lub 
chłodu z kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. 
- wprowadzenie pojęcia mikroinstalacji sąsiedzkich (tzw. wspólnoty 
właścicieli) ze zwielokrotnionym limitem mocy. Miałoby to zastosowanie 
np. do instalacji na budynkach wielorodzinnych, wpływając na redukcję 
kosztów inwestycyjnych. Konieczność budowania tego typu instalacji 
określa Art. 93 pkt. 3 
 
Art. 14 
 ust. 2 pkt. 5:  W przypadku OZE zwykle nie sposób precyzyjnie wskazać 
rocznej wydajności! 
Propozycja : nowe brzmienie pkt 5: 
-   opis mikroinstalacji,  jej klasyfikację wraz podaniem wykorzystywanego 
OZE zgodnie z Art. 2  oraz szacowaną roczną wydajność. 
 



Art. 19  
ust 1 jest powtórzeniem Art. 14 ust. 1 
Propozycja: wykreślić  
  

Rozdział 3 
Art. 21-24  

Art. 21  
pkt.1  
Propozycja: po słowie „ciepła” dodać  „lub chłodu”. 
 
Art. 22 
ust 3 
Propozycja : rozszerzyć szczegółowość wniosku poprzez dodanie pkt. 3 w 
brzmieniu: 
- klasyfikację mikroinstalcji wraz z podaniem wykorzystywanego OZE 
zgodnie z Art. 2 oraz jej moc szczytową w miejscu przyłączenia do sieci. 
 
Art. 22  
Propozycja: wprowadzenie rygoru czasowego na wydanie warunków 
przyłączenia poprzez wprowadzenie ust 7 o treści: 
- warunki przyłączenia do sieci należy wydać w terminie…. dni od daty 
potwierdzenia przyjęcia wniosku. Za każdy dzień zwłoki podmiotowi 
ubiegającemu  się o uzyskanie warunków przyłączenia przysługuje  
odszkodowanie w wysokości …. płatne przez przedsiębiorstwo 
energetyczne do którego wpłynął ww wniosek.    
Art. 22,  
ust. 4, pkt 2 projektu, w brzmieniu: 
 
Art. 22.  
1.  Przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej odbywa 
się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci …… 
2.  Podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej składa wniosek o określenie warunków przyłączenia 
……  
4.  Do wniosku należy dołączyć: 
2) jeżeli są wymagane: 
a)  ekspertyzę wpływu przyłączanej mikroinstalacji bezpośrednio do 
sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na 
system elektroenergetyczny, 
b) oświadczenie o pokryciu kosztów ekspertyzy, w przypadku przyłączania 
mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
wyższym niż 1 kV. 
 
nie ma najmniejszego sensu w świetle zapisów projektu ustawy „Prawo 
Energetyczne” i definicji „mikroinstalacji”, podanej w projekcie Ustawy „o 
odnawialnych źródłach energii”. 
 
Art. 14 projektu ustawy „Prawo Energetyczne” brzmi: 

1.  W przypadku urządzeń, instalacji i sieci przyłączanych 
bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu 



znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu 
tych urządzeń, instalacji i sieci na system elektroenergetyczny, z 
wyjątkiem: 
- przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy 

zainstalowanej nie większej niż 2 MW lub 
- urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej 

nie większej niż 5 MW. 
2.  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą zakresie przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy. Koszty wykonania 
ekspertyzy, uwzględnia się odpowiednio w nakładach, o których 
mowa w art. 19 pkt 1 i 3. 

 
Natomiast definicja mikroinstalacji, podana w projekcie Ustawy „o 
odnawialnych źródłach energii”, brzmi: 
 
Art. 2 .  
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
12) mikroinstalacja - instalację odnawialnego źródła energii o 
zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW lub zainstalowanej mocy 
cieplnej, lub chłodniczej do 70 kW, lub służącej do wytwarzania biogazu 
rolniczego, lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego o 
zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 100 kW, lub 
zainstalowanej mocy cieplnej, lub chłodniczej nie większej niż 130 kW; 

 
Z powyższego zestawienia wynika jednoznacznie, że mikroinstalacji nie 
dotyczy sporządzanie ekspertyzy wpływu tych urządzeń na system 
elektroenergetyczny, nawet jeżeli będą one podłączane np. do sieci 
średniego napięcia (kryterium mocowe).  
 
 
Art. 23  
ust 1  Podmiot składający wniosek o przyłączenie do sieci nie musi być 
przedsiębiorstwem (np. prosument) 
Propozycja: zastąpić słowa „z przedsiębiorstwem energetycznym 
ubiegającym się ” słowami „ z podmiotem ubiegającym się” 
 
Art. 23  
ust 2 : tak jak w przypadku ust 1 
Propozycja: zastąpić słowa „zainteresowane przedsiębiorstwo 
energetyczne ” słowami „ zainteresowany podmiot” 
 
Art. 24  
 Jest wewnętrznie sprzeczny: w ust 1  jest mowa o niepobieraniu opłat za 
przyłączenie mikroinstalacji do sieci, a w ust 2 stwierdza się że koszty tego 
przyłączenia wlicza się do kosztów działalności właściciela 
mikroinstalacji. 
Propozycja: zmienić treść ust 2 wykreślając słowa „wytwarzającego 
energię w mikroinstalacji” i zastępując je słowami „będącego operatorem 
sieci, do której przyłączana jest mikroinstalacja.”  



Rozdział 4 
Art. 25-56  

Art. 25  
ust 1. Ograniczenie obowiązku zakupu energii elektrycznej produkowanej 
z OZE jedynie do mikroinstalacji zdestabilizuje rynek i zahamuje jego 
rozwój co może wpłynąć na niemożność zrealizowania wskaźników 
udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto określonych w KPD. 
Propozycja: pozostawić obecnie obowiązujące rozwiązanie określające 
obowiązek zakupu energii z OZE bez względu na wielkość instalacji.  
 
Art. 25  
ust 2. doprecyzowanie momentu powstania obowiązku zakupu energii 
Propozycja: dodać na końcu ust 2 słowa: ”nie wcześniej jednak niż po 
spełnieniu wymogów technicznych potwierdzonych podpisaniem umowy o 
przyłączeniu do sieci”. 
Art. 25  
ust 3. Przyjęcie miesięcznego bilansu rozliczeń uniemożliwia (ze względu 
na nieciągły i sezonowy charakter wielu OZE) kwalifikację produkcji 
energii w mikroinstalacji przewidzianą w Art. 13 potwierdzając sens 
likwidacji limitu 30% dla instalacji prosumenckich.   
Brak definicji ilości energii elektrycznej podlegającej opłacie przesyłowej  
może zniweczyć ekonomiczny sens budowania jakichkolwiek 
mikroinstalacji. Proponowane zapisy ograniczają opłaty przesyłowe do 
energii pobieranej do danego węzła energetycznego z odległych elektrowni 
konwencjonalnych zakładając gwarantowane ustawowo pierwszeństwo w 
przesyle i dystrybucji (rozumianej lokalnie – najbliżej od miejsca 
wytworzenia) energii pochodzącej z OZE. 
Propozycja: nowy ustęp (może z podpunktami) o brzmieniu: 
- opłacie przesyłowej podlega energia będąca różnicą między ilością 
energii elektrycznej dostarczonej przez OSE właścicielowi mikroinstalacji, 
a ilością energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji i 
wprowadzonej do sieci OSE. Jeżeli ten bilans ma wartość ujemną to 
odpowiadająca mu opłata przesyłowa liczona według stawek, po których 
OSE dostarcza energię elektryczną właścicielowi mikroinstalacji stanowi 
dodatkowy dochód właściciela mikroinstalacji i jest płatna na jego rzecz 
przez OSE. Roczna suma opat przesyłowych płaconych przez OPE na 
rzecz właściciela mikroinstalacji nie może być większa niż roczna suma 
opłat przesyłowych płaconych przez właściciela mikroinstalacji na rzecz 
OSE. Powyższe zapisy dotyczą wszystkich składników opłat przesyłowych 
(tak stałych jak i zmiennych). 
 
Art. 26  
ust 2. 
 W myśl tego artykułu jak również na mocy Art. 28 ust 1 pkt 2 i Art. 29 ust 
2 jedynym źródłem dochodu  prosumenta produkującego energię z OZE 
jest opłata ze sprzedaży energii do sieci. Jest to dobre rozwiązanie bo 
uwalnia prosumenta od uciążliwości i kosztów pozyskiwania i handlu 
świadectwami pochodzenia energii. Z drugiej strony ze względu na sposób 
liczenia bilansu energii, OPE za całą energię wyprodukowaną we 
wszystkich mikroinstalacjach podpiętych do jego sieci uzyskuje 
świadectwa pochodzenia  i wynikające z tego korzyści majątkowe. 
Powstaje tu ogromna i nieuzasadniona dysproporcja w zyskach producenta 



i pośrednika w obrocie energią. Przedstawione to zostanie na przykładzie 
1MWh energii wyprodukowanej z fotowoltaiki: cena energii 200 zł, 
zielony certyfikat  273 zł , współczynnik korekcyjny 2 
Zysk właściciela mikroinstalacji 0,7*200*(2+0.5) = 350 zł 
Zysk OSE 200+273*(2+0.5)=  882,5 zł 
Wspomnieć należy, że zakładając obecne koszty instalacji fotowoltaicznej 
(ok. 2800Euro/1kW mocy systemu pod klucz) i 20-sto letni okres spłaty 
inwestycji, koszt wyprodukowania 1 MWh energii wynosi ok. 770 zł. 
Dodatkowo nieuregulowana pozostaje kwestia przypadku kiedy produkcja 
energii z mikroinstalacji przekroczy próg 130% potrzeb własnych 
właściciela – czyli 30% nadwyżki - (bilansu dokonuje się dopiero na końcu 
roku). Jest to kolejny argument za zniesieniem tego progu. 
Propozycja:  
- zamiast powiększać wartość współczynnika korekcyjnego o 0,5 punktu , 
pomnożyć go przez wartość ok. 2,5. 
- zlikwidować 30% limit nadwyżki produkcji energii, a co za tym idzie 
ujednolicić zasady dla wszystkich mikroinstalacji likwidując podział 
wynikający z ust 1. i ust 2. 
 
Art. 27  
ust 2 pkt. 2 : prawdopodobnie błąd redakcyjny 
Propozycja: po słowie „biomasę” dodać „z wyłączeniem zbóż 
pełnowartościowych”  
 
Art. 28  
ust.2 pkt 2 – OZE nie posiada mocy! 
Propozycja: nowe brzmienie tego punktu: 
- określenie lokalizacji, moc szczytowa instalacji wytwarzającej energie z 
OZE mierzoną w miejscu przyłączenia do sieci, oraz klasyfikację 
wykorzystywanego OZE  
 
Art. 29 ust 2  Uszczegółowienie wniosku 
Propozycja: na końcu ust 2 dopisać 
„z podziałem na poszczególne kategorie OZE wg Art. 2.”  
 
Art.35  
ust 1 Zaproponowany sposób liczenia opłaty zastępczej będzie prowadził 
do jej znacznego obniżenia w perspektywie nieustannego podnoszenia cen 
energii elektrycznej związanego np. ze stopniowym wprowadzaniem pełnej 
odpłatności za emisję CO2. Przekreśla to możliwość racjonalnego 
planowania stopy zwrotu zwłaszcza w przypadku inwestycji w duże 
instalacje produkujące energię z OZE. Dodatkowo „zmiana reguł w trakcie 
gry” podważa wiarygodność naszego Państwa wśród inwestorów, którzy 
wybudowali w ostatnich latach na terenie RP instalacje OZE. 
Propozycja: pozostawić wartość opłaty zastępczej na poziomie obecnych 
cen „zielonych certyfikatów” i indeksować ją corocznie względem inflacji. 
 
Art. 46   
Przyjęty 15-letni okres obowiązywania świadectwa pochodzenia dla 
instalacji OZE jest stanowczo za krótki. W obowiązujących w Europie 



taryfach FiT przyjmuje się ten okres od 20 do 25 lat. Wydaje się również 
że współczynniki korekcyjne zaproponowane przez MG były liczone w 
oparciu cenę produkcji energii przy założeniu 20-sto letniego okresu 
amortyzacji instalacji.  Ponieważ świadectwa pochodzenia są głównym 
elementem systemu rozliczeń zakupu odpowiednich ilości energii 
pochodzącej z OZE, pozbawianie starszych instalacji możliwości ich 
pozyskiwania zachwieje całym systemem i zagrozi osiągnięciu 
odpowiednich wskaźników zapisanych w KPD. Okresy amortyzacji 
instalacji pracujących w poszczególnych OZE są różne i zależne w myśl 
proponowanej ustawy od współczynników korekcyjnych. Rozsądnym 
natomiast wydaje się znaczne obniżenie wartości współczynników 
korekcyjnych dla zamortyzowanych już instalacji. 
Propozycje: 
- wydłużenie podstawowego okresu pozyskiwania świadectw pochodzenia 
do20-25 lat 
- skokowa obniżka współczynników korekcyjnych po okresie 
podstawowym 
 
Art. 47   
Ze względu sezonowy charakter powstawania nowych instalacji 
wytwarzających energię z OZE (przerwa zimowo-wiosenna) nowe 
wartości współczynników korekcyjnych powinny być ogłaszane w 
okolicach października –listopada i obowiązywać od początku następnego 
roku. Zaproponowany moment publikacji pozwoli z jednej strony 
oszacować skalę inwestycji w OZE w mijającym roku z drugiej zostawi 
inwestorom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie inwestycji w roku 
następnym. Zmiana współczynników co 3 lata może nie nadążać za 
dynamicznie rozwijającym się rynkiem OZE. Czas obowiązywania 
ogłoszonych współczynników – 5 lat – jest zdecydowanie za krótki. 
Również wartość samych współczynników powinna gwarantować zwrot 
inwestycji w przewidywalnym terminie (np. 20  lat) 
 
Propozycje: 
- wartość współczynników korekcyjnych dobiera się w oparciu o realia 
gospodarcze (ceny urządzeń mikroinstalacji, ceny energii) w taki sposób 
aby zapewniały zwrot inwestycji w zakładanym czasie np. 20 lat. 
- publikacja współczynników corocznie w okresie październik – listopad, z 
zakresem obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku 
- instalacja podpięta do sieci (w myśl Art. 25 ust 2) w danym roku 
uzyskuje współczynniki korekcyjne obowiązujące w tym roku dla tego 
typu instalacji. 
- raz uzyskane współczynniki korekcyjne obowiązują dla instalacji przez 
cały okres jej amortyzacji (co najmniej 15 ale raczej 20 -25 lat), chyba że 
przed upływem tego czasu uległa ona modyfikacji zgodnie z Art.46 ust. 4; 
wtedy instalacja otrzymuje nowe współczynniki korekcyjne (obowiązujące 
w roku, w którym zakończono modernizację) i obowiązują one przez 
kolejny okres amortyzacji (15-25 lat) 
- po okresie amortyzacji instalacji współczynniki korekcyjne ulegają 
skokowemu obniżeniu 
Art. 50 



Zapisy Art. 50 w brzmieniu: 
1. Prezes URE wydaje, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego … 
dokument stanowiący dowód dla odbiorcy końcowego, że dana ilość 
dostarczonej energii została wytworzona w odnawialnym źródle energii, 
zwany dalej „gwarancją pochodzenia". 

 
wprowadza kolejny, zupełnie zbyteczny, dokument – „gwarancję 
pochodzenia”. Przy istnieniu świadectw pochodzenia wprowadzenie tego 
dodatkowego dokumentu wydaje się zbyteczne i przyczyni się jednie do 
wzrostu biurokratycznych procedur i niepotrzebnych nieporozumień, gdyż 
pomiędzy „świadectwem pochodzenia”, a „gwarancją pochodzenia” w 
nazwie różnica jest niewielka, natomiast w znaczeniu praktycznym i 
finansowym różnica jest zasadnicza.  
 
 

Rozdział 5 
Art. 57-62  

Art. 61   
Błąd redakcyjny w numerze artykułu – jest Art.64. Artykuł w większości 
powiela regulacje ujęte w Art.38 
Propozycje:  
- poprawić numer na Art. 61 
-przeredagować treść albo wykreślić. 
Wniosek: 
Zapisy Rozdziału 5, dotyczące warunków i trybu nabywania uprawnień 
instalatora mikroinstalacji to kolejne, swoiste kuriozum tego projektu. Jaką 
nową jakość ma wprowadzić taki instalator? Czym różni się instalacja np. 
45kW (która już nie mieści się w definicji mikroinstalacji) od instalacji 
40kW, która już jest mikroinstalacją? Czy obowiązujące przepisy 
budowlane oraz przepisy dotyczące projektowania, produkcji, importu, 
budowy oraz eksploatacja urządzeń elektrycznych są niewystarczające w 
przypadku mikroinstalacji? 
W opisywanym rozdziale wprowadza się nowy zawód – „instalatora 
mikroinstalacji”, dla którego powołania tworzy się cała „machinę” 
biurokratyczną: komisje, egzaminy, dodatkowe opłaty itp. Efekt tego 
będzie najprawdopodobniej taki sam jak w przypadku audytorów 
energetycznych budynków mieszkalnych. Miało być dobrze, a wyszła 
farsa.  
Jeżeli już zamierzeniem ustawodawcy jest wprowadzenie pewnego rodzaju 
kontroli to z powodzeniem taką rolę spełnią odpowiednie piony odbioru 
instalacji działające u istniejących operatorów sieciowych, a samą 
instalację przyłączaną i tak musi wykonać człowiek z odpowiednimi 
uprawnieniami, np. SEP-owskimi. 
 

Rozdział 6 
Art. 63-72  

Art. 64. 
 Nigdzie w rozdziale 6 nie określono szczegółowo praw jakie nadaje 
instalatorowi certyfikat po zdaniu konkretnego egzaminu. 
Propozycja : zmienić  początek Art. 64 nadając mu brzmienie: 
„Certyfikat upoważnia instalatora do wykonywania mikroinstalacji w 
zakresie objętym przez zdany egzamin, a w szczególności mikroinstalacji:” 
Proponuje się również dopisanie pkt 7 o brzmieniu: 
- hydroelektrycznych 



 
Art. 65  
ust 8 W celu ochrony polskiego rynku pracy na końcu ustępu dodać słowa 
„ w szczególności zasady wzajemności”. 
 
Art. 66  
ust 4 Pojawia się egzamin przedłużający ważność certyfikatu, ale nie 
określono czym różni się ten egzamin o pierwotnego egzaminu na 
przyznanie certyfikatu  opisanego w Art. 63 ust 2 
Propozycja : uściślić zakres egzaminu przedłużającego ważność 
certyfikatu  
 
Art. 69 
 Ze względu na 5-cio leni okres obowiązywania certyfikatu warto 
pozostawić margines czasowy na przechowywanie dokumentów. 
Propozycja: wydłużyć okres przechowywania dokumentów do 6-7lat. 
 
Art. 72  
ust 4 Powstaje dualizm dokumentów certyfikujących bez ograniczenia 
czasowego. 
Propozycja: wzorem ust 1 wprowadzić na początku ustępu słowa „ Do 
dnia 31 grudnia 2015” 
 

Rozdział 7 
Art. 73-79  

Art. 73  
ust 2  Błędy redakcyjne: 
Propozycja: zamienić „powinny” na „powinna” i „wytworzonej” na 
„wytworzonych”  
 
Art. 76  
ust 2  doprecyzowanie warunków współpracy 
Propozycja: po słowach „Zakres współfinansowania,” dodać słowa” 
udział poszczególnych partnerów w produkowanej ilości energii” 
 
Atr 77 i Art. 78  Zapewnienie równoprawnego traktowania stron projektu 
Propozycje:  
Art. 77 
 ust 4  pkt. 3 : wykreślić słowa „lub ilości” 
Art. 77 ust 5 wykreślić słowa „lub ilości” 
Art. 78 
 ust 1 w sformułowaniu „informację o udziale lub ilości energii 
elektrycznej” zamienić słowo ” lub”  na słowo „i”  
Art. 78 ust 2 pkt. 4 wykreślić słowa „lub ilości” 
 
  

Rozdział 8 
Art. 80-90  

Art. 82   
Błędy redakcyjne, brak określenie górnej granicy kary w ust 1 i 2 
Propozycje: 
ust 2 (powtórzenie kary opisanej w ust 1) : zmienić „pkt 1-9” na „2-9” 
ust 4 zmienić „art. 74 pkt 11 i 12” na „art. 80 pkt 11 i 12”   
dodać ust 6 o treści : górna granica kar wymienionych w ust 1 i 2 wynosi 
odpowiednio…. 



odpowiednio…. 
 
Art. 85  
ust 2  ma wyjątkowo korupcjogenny charakter 
Propozycja: nowe brzmienie 
Prezes URE odstępuje od wymierzenia kary jeżeli stopień szkodliwości 
czynu jest znikomy, podmiot naruszył prawo po raz pierwszy i zaprzestał 
naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. Fakt naruszenia prawa i 
odstąpienia od wymierzenia kary Prezes URE odnotowuje w odpowiedniej 
dokumentacji związanej z działalnością prowadzoną przez podmiot.   

Rozdział 9 
Art. 91-97  

Art. 91  
ust 1 pkt. 2 Jeżeli ustawodawcy faktycznie chodziło o przedsiębiorstwo 
opisane w art. 14 ust 2 to prosument opisany w art. 13 ust 2 pozostaje bez 
możliwości dokonania odpisów podatkowych. 
Propozycja : zmienić „art. 14 ust 2” na „art. 13 ust 2” 
 
Art. 91  
ust.6 Odczuwalna efektywna ulga finansowa dla podatnika będzie 
wynosiła maksymalnie 3200 zł (a częściej 1800 zł) niezależnie od rodzaju 
instalacji. Jest to stanowczo za mało pamiętając że urządzenia 
mikroinstalacji obłożone są 23 % podatku VAT, a wartości 
współczynników korekcyjnych wyliczone są w oparciu o 20-sto lerni okres 
amortyzacji.  
Propozycja: podnieść limit do 50% kwoty ustalonej w ust 3 i 4 oraz 
zlikwidować ograniczenie kwotowe. 
 
Art. 96 
 pkt 5e ograniczenie kwotowe jest stanowczo za niskie, a właściwie 
niepotrzebne – bo udział procentowy jest określony „do 25 %” czyli może 
być mniejszy w przypadku braku środków 
Propozycja: zlikwidować ograniczenie kwotowe. 

Rozdział 10 
Art. 98-105  

Art. 102  
Błąd redaktorski – błędnie odwołanie do art. 83 
Propozycja : poprawić odwołanie znajdując właściwy artykuł. 

Uzasadnienie Proponowane poprawki, zmiany i uzupełnienia są efektem dyskusji 
przeprowadzonych w różnych środowiskach Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. 

Ocena Skutków 
Regulacji 

Zaproponowany projekt ustawy wprowadza bardzo istotne, a niektórych 
miejscach nawet rewolucyjne zmiany na rynku OZE w Polsce. Bardzo 
cieszy zauważenie znaczenia rozproszonej produkcji w oparciu o 
mikroinstalacje oraz zdefiniowanie tych ostatnich.  Niezwykle istotne jest 
zaproponowane uproszczenie procedur administracyjnych i finansowych 
dla prosumenckich mikroinstalacji, oznaczające w praktyce wprowadzenie 
dla nich taryf stałych (FIT). W tym miejscu mocno zastanawia całkowite 



pominięcie w projekcie propozycji rozliczania energii wyprodukowanej z 
OZE w systemach  wydzielonych (nie podpiętych do sieci 
elektroenergetycznych). Chodzi tu o ciepło i chłód produktowe w pompach 
ciepła i kolektorach słonecznych oraz wydzielone systemy energetyczne 
np. fotowoltaiczne. Ujęcie ich w ustawie pozwoli przy minimalnych 
kosztach (oczujnikowanie pomiarowe + minimalne zachęty finansowe dla 
właścicieli)  znacznie poprawić wskaźniki wykorzystania OZE opisane w 
KPD w oparciu zainstalowane do chwili obecnej i instalowane w 
przyszłości mikroinstalacje tego typu (masowość zjawiska przy 
niewielkich mocach jednostkowych).  
W projekcie nie uwzględniono zagadnień związanych z samochodami 
elektrycznymi, mogącymi stanowić rezerwę energii szczytowej, służącą do 
stabilizacji sieci elektroenergetycznych przy wzrastającym udziale OZE w 
produkcji energii.  
Niestety w wielu miejscach projekt zamiast poprawiać , pogarsza lub 
komplikuje obecny stan rzeczy. Dzieje się tak np. w punktach dotyczących 
uzyskiwania i umarzania świadectw pochodzenia (w szczególności dla 
mikroinstalacji).  Nie jest jasno powiedziane czy o świadectwa ubiega  się 
właściciel mikroinstalacji czy OSE do którego sieci jest ona podpięta. 
Podobnie przy umarzaniu: kto o nie występuje OSE czy odbiorca 
końcowy. 
Również zaproponowany sposób rozliczania energii wyprodukowanej w 
prosumenckich mikroinstalacjach  (w szczególności opłaty przesyłowe i 
wartość współczynników korekcyjnych) mogą całkowicie przekreślić sens 
ich budowy – patrz uwagi do Art. 25 ust 3 i Art. 26 ust 2.   
Przyjęty w projekcie 15-sto letni okres amortyzacji instalacji po którym 
traci ona prawa do świadectw pochodzenia jest stanowczo za krótki. 
Podobne rozwiązania stosowane w europejskich stawkach taryf FiT to 20-
25 lat. Dodatkowo pozbawianie starszych instalacji praw do świadectw 
pochodzenia, które są podstawą rozliczania obowiązku udziału OZE w 
końcowym zużyciu energii brutto, może znacząco zagrozić osiągnięciu 
wskaźników zapisanych w KPD.  Same certyfikaty pochodzenia połączone 
z mechanizmem skalowania ich wielkości przez współczynniki korekcyjne 
uniemożliwiają praktycznie określenie jaka ilość energii została 
wyprodukowana w OZE. Wprowadzanie dodatkowego narzędzia w postaci 
gwarancji pochodzenia tylko komplikuje i zaciemnia sposób rozliczeń. 
Jedynym rozsądnym wyjściem wydaje się być wprowadzenie taryf  
FiT z podziałem na różne OZE i wielkości instalacji. Obowiązek 
potwierdzania odpowiedniego udziału OZE w końcowym zużyciu 
energii lub wnoszenia opłat zastępczych powinien spoczywać na OSE 
ponieważ to oni zawsze pośredniczą w dostarczaniu energii do 
odbiorcy końcowego. 
Sposób wyliczania współczynników korekcyjnych, oraz okres ich 
obowiązywania powinien gwarantować stabilne warunki gry rynkowej 
oraz zwrot inwestycji w ściśle określonym okresie czasu- patrz uwagi do 
Art.47. Zaproponowane w projekcie rozwiązania w tej materii mają więcej 
wspólnego z nieuczciwym hazardem niż z transparentnymi zasadami 
prowadzenia działalności gospodarczej.  
 

 


