
Postrzeganie teraźniejszości

Czy będziemy w końcu mieli dobrą ustawę o OZE?

Prawie w połowie listopada, bo dwunastego, przekazana została do publicznej wiadomości czwarta wersja ustawy mającej 
regulować sprawy odnawialnych źródeł energii (OZE). Tekst ustawy bije chyba rekordy długości, bo zajmuje ona 133 strony formatu 
A4, nie licząc uzasadnienia, które odnosi się bardziej do poprzedniej wersji z października 2012 roku.

Z lektury tekstu wynika, że czwarta wersja ustawy w znacznym stopniu korzysta z poprzedniej wersji, ale jednocześnie wpro-
wadza bardzo duże zmiany merytoryczne (system aukcyjny, brak stałych taryf dla mikroinstalacji). W efekcie otrzymaliśmy tekst 
chaotyczny, niespójny i nieprzejrzysty. Odnieść można wrażenie, że tekst samej ustawy przepracowywał inny zespół Autorów niż 
wersję zeszłoroczną i stąd powstały braki i zaburzenia zarówno ciągu logicznego tekstu jak i uzasadnienia jego wprowadzenia.

Na mankamenty projektu i jego konserwatywny charakter wskazuje wiele opinii i uwag zgłoszonych podczas tak zwanych 
społecznych konsultacji. Szczególne kontrowersje wzbudza wprowadzenie zamiast „zielonych certyfikatów” tak zwanego systemu 
aukcyjnego. W jego ramach państwo będzie ogłaszać budżet, jakim dysponuje w danym roku na produkcję energii elektrycznej 
z „zielonych” źródeł. Potencjalni przedsiębiorcy, którzy będą chcieli inwestować w energię odnawialną, będą proponować, za ile 
mogą wyprodukować megawatogodzinę energii elektrycznej. Czyja propozycja będzie tańsza ten wygra aukcję i uzyska trzy rzeczy:
•	 pozwolenie	na	budowę	projektu,	
•	 ustaloną	cenę,	którą	zgłosił	oraz	
•	 pewność,	że	przez	15	lat	otrzyma	ustaloną	cenę,	jaką	zgłosił	w	aukcji	i	wygrał.

Pozornie planowana metoda aukcyjna może wydawać się atrakcyjna. Jednak istnieją już w Europie negatywne doświadczenia 
z tym systemem. Na przykład w Holandii, gdzie system aukcyjny funkcjonuje już od 2006 roku, około 90% projektów inwestycyjnych 
w energetykę odnawialną nie dochodzi do skutku. Projekty, które wygrały aukcje, które miały powstać i dostać dofinansowanie, 
nigdy nie zostały zrealizowane. Stało się tak, ponieważ cena w aukcji okazała się za niska i finalnie projekt się nie opłacał.

„Zielonych certyfikatów” ustawa nie proponuje prawdopodobnie z podobnych powodów. Przypomnieć można, że dotychczaso-
wy system miał zachęcać inwestorów do stawiania elektrowni wykorzystujących OZE zamiast np. węgla. Dzięki temu miały zostać 
osiągnięte tzw. cele redukcyjne (Polska zobowiązała się przed Unią Europejską, że do 2020 roku ograniczy emisję CO2 i zwiększy 
udział energii elektrycznej z OZE), a jednocześnie miały powstać nowoczesne i ekologiczne elektrownie. Jednak system nie zadzia-
łał, ponieważ od wielu miesięcy ceny oferowane na rynku za tzw. zielone certyfikaty są zbyt niskie i zniechęcają do inwestowania 
w ekologiczne technologie.

Opinie o projekcie nadesłane i opublikowane przez wiele instytucji i towarzystw są w większości negatywne. Ostrością i katego-
rycznością sformułowań wyróżnia się wśród nich stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. 

A oto wzmiankowany cytat:
„(…) W dotychczasowej praktyce stanowienia prawa gospodarczego, jest to przypadek wyjątkowego lekceważenia opinii środowi-
ska przedsiębiorców. Pominięto interes gospodarstw wiejskich i przemysłu prywatnego zorientowanego na innowacyjność i rozwój 
w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne. Ustawa w proponowanym kształcie stanowi kolejny przejaw poli-
tyki ochrony przestarzałych i energochłonnych przedsiębiorstw państwowych oraz monopolistycznej pozycji państwowych przedsię-
biorstw energetycznych. (…) Uważamy, że projekt ustawy o OZE w obecnym kształcie powinien być wycofany w całości z konsultacji 
społecznych i należy powrócić do zakończenia prac prowadzonych w dyskusji nad projektem opartym na systemie taryf gwaran-
towanych, budującym mocny rynek prosumentów, który był przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki pod koniec roku 2012.
Dlatego nie przedstawiamy poprawek do obecnego projektu, jako błędnego strategicznie w stosunku do prosumenta, a przez 
to sprzecznego z polską racją stanu i interesami polskiej gospodarki w sferze makroekonomicznej i technicznej. Projekt ten od-
rzucamy jako blokujący innowacyjność w obszarze energetyki i umacniający wsparcie dla oligopolu energetycznego i przemysłu 
energochłonnego.”

Przyznam się, że poszukując opinii pozytywnych odnoszących się do konsultowanego projektu ustawy nie znalazłem takowych.
Jednocześnie napotkać było można nieco sprzeczne wypowiedzi przedstawicieli rządu. Wicepremier i minister gospodarki 

stwierdził, że: „dzięki odpowiednim zapisom przygotowywanej w Ministerstwie Gospodarki „Polityki Energetycznej Polski do 2050 r.” 
możliwe będzie oparcie sektora energetycznego na odnawialnych źródłach energii. Pozwoli to również na efektywne gospodarowa-
nie złożami paliw kopalnych, które ulegają wyczerpaniu. Teraz podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski są krajowe zasoby 
węgla. W kolejnych dziesięcioleciach będzie to OZE, a więc biomasa, biogaz, energia słoneczna i energia wiatrowa na lądzie i mo-
rzu. Przejście z energetyki węglowej w kierunku nieemisyjnej, opartej o OZE czy atom, to długotrwały proces, który wymaga dobrej 
strategii politycznej, gospodarczej, zapewnienia odpowiednich podstaw prawnych oraz źródeł finansowania.”

Z kolei premier biorąc udział w Centralnej Akademii Barbórkowej i składając górnikom życzenia zwrócił uwagę na znaczenie 
węgla i kopalni śląskich dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jak ocenił, „węgiel jest polskim skarbem, a bez niego Polska nie 
byłaby pewna swojej niepodległości. Nie ma bezpiecznej Polski, nie ma dziś bezpiecznego narodu, czy bezpiecznego państwa na 
świecie, które nie znajduje swojego pomysłu, swojego patentu na energetyczną niezależność. (…)Przypominał, że jeszcze niedaw-
no o Śląsku mówiono, że jest ciężarem, tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Polscy górnicy to być może „najpotrzebniejsza klasa 
zawodowa w Polsce z punktu widzenia interesu całego narodu”.
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