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Warszawa, dnia 17 października 2019 r. 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

dr inż. Rafał Gawin 
      DPR.023.67.2019.BTe 

Pan 
Tadeusz Skobel 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Energii 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 października 2019 r., znak: DEO.I.4110.12.2019;  

IK: 392464, przekazujące do uzgodnienia projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może 

zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. (RD567), poniżej przedstawiam następujące 

uwagi do ww. projektu rozporządzenia: 

 
Uwagi ogólne: 

W ocenie Prezesa URE jako wątpliwą należy uznać tezę zaprezentowaną  

w uzasadnieniu, zgodnie z którą przedmiotowy projekt rozporządzenia gwarantuje 

osiągnięcie założonego 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii finalnej 

brutto na rok 2020. W opinii organu, wynika to z niewielkiego przełożenia wyników aukcji 

rozstrzygniętych w roku 2018, jak i planowanych do przeprowadzenia w roku bieżącym,  

na możliwość osiągnięcia celu OZE założonego na rok 2020 w kontekście aktualnego 

poziomu jego realizacji. Taki stan rzeczy wynika z uprawnień jakie gwarantują zwycięzcom 

aukcji rozwiązania prawne zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OZE dotyczące 

czasochłonności procesów inwestycyjnych, związanych z budową nowych instalacji 

odnawialnych źródeł energii. Należy bowiem wskazać, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, 

najkrótszy ustawowy termin, w którym tzw. nowa instalacja, która wygrała aukcję powinna 

rozpocząć sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej w systemie aukcyjnym, wynosi  

24 miesiące od dnia zamknięcia sesji aukcji i dotyczy instalacji wykorzystujących  

do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego. 

Oznacza to, że wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach PV, którzy wygrają aukcję 
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przeprowadzoną w grudniu 2019 r. będą mieli prawo do rozpoczęcia sprzedaży energii  

w grudniu 2021 r. – co z oczywistych względów będzie miało przełożenie na stopień 

realizacji celu w 2020 r. Podobnie rzecz się ma z aukcjami rozstrzygniętymi w roku 2018, 

przy czym warto zauważyć, że choć wprawdzie okres pierwszej sprzedaży energii 

elektrycznej w instalacjach PV, które wygrały aukcje w 2018 r. zgodnie z obowiązującymi 

ówcześnie przepisami był krótszy i wynosił 18 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,  

to na podstawie art. 17 ust. 3 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) 

wytwórca uzyskał prawo do zmiany terminu sprzedaży po raz pierwszy energii 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii poprzez określenie tego terminu 

zgodnie z obecnym brzmieniem art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a ustawy OZE. 

 
Uwagi szczególne: 

1) W zakresie parametrów aukcji określonych w § 1 i 2 projektu rozporządzenia  

tj. dla instalacji istniejących, zwracam uwagę, iż pomimo braku rozstrzygnięć  

w aukcjach dla tego typu wytwórców w latach ubiegłych, projektodawca w dalszym 

ciągu proponuje wolumeny i wartości energii przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. 

Wprawdzie wielkości te dedykowane zostały wyłącznie instalacjom, o których mowa  

w art. 77 ust. 5 pkt 8-14 ustawy OZE, tj. istniejącym biogazowniom, instalacjom spalania 

biomasy i spalania wielopaliwowego czy instalacjom termicznego przekształcania 

odpadów, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, niemniej zdaniem 

organu, w świetle dotychczasowych doświadczeń aukcyjnych działanie to nie znajduje 

racjonalnego uzasadnienia. W związku z powyższym zasadne wydaje się dokonanie 

korekty w tym względzie w celu urealnienia osiągnięcia celu OZE. 

2) do § 3 pkt 1 projektu rozporządzenia: 

a) należy zauważyć, że w ramach tego koszyka aukcyjnego projektodawca zaplanował 

sprzedaż 375 tys. MWh energii elektrycznej o wartości 167 mln zł. Koszyk  

ten dedykowany jest m.in. nowym biogazowniom, instalacjom spalania biomasy  

i spalania wielopaliwowego czy instalacjom termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW  

- tj. instalacjom, w odniesieniu do których nie przewidziano sprzedaży energii 

elektrycznej w drodze aukcji w roku bieżącym, a także którym dedykowana aukcja 

przeprowadzona w roku 2018 nie została rozstrzygnięta (AZ/8/2018) z powodu 

braku wymaganej liczby ofert.  
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Prezes URE podtrzymuje zgłaszaną już wcześniej wątpliwość,  

iż wprowadzone w roku 2018 inne mechanizmy wsparcia wytwarzania energii 

elektrycznej istotnie wypierają z systemu aukcyjnego wytwórców wytwarzających 

energię elektryczną w instalacjach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 

niż 1 MW, wykorzystujących m.in. biogaz do wytwarzania energii elektrycznej,  

stąd planowanie istotnych ilości i wartości energii elektrycznej na sprzedaż  

w drodze aukcji w ramach omawianego koszyka, jest niecelowe. Należy również  

po raz kolejny podnieść, że obecnie nie funkcjonują na rynku instalacje spalania 

biomasy, spalania wielopaliwowego, czy instalacje termicznego przekształcania 

odpadów komunalnych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW 

i z uwagi na specyfikę tych technologii wytwórczych nie należy się spodziewać 

szybkiego ich powstania. 

b) Podobną uwagę należy zgłosić w zakresie § 3 pkt 2 projektu rozporządzenia 

dotyczącego tzw. nowych instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej  

nie większej niż 1 MW, wykorzystującym do wytwarzania energii elektrycznej 

hydroenergię, biopłyny, energię geotermalną i energię wiatru na morzu, w ramach 

którego zaplanowano blisko 4-krotnie wyższy wolumen i wartość energii 

elektrycznej na sprzedaż w drodze aukcji niż dla tożsamego koszyka aukcyjnego  

w roku bieżącym. 

Nadmienić należy, że aukcja dedykowana tym instalacjom, przeprowadzona  

w roku 2018 (AZ/10/2018) nie została rozstrzygnięta z braku wymaganej  

liczby ofert. Podkreślenia wymaga, iż organ zwracał już uwagę na to,  

że projektowane parametry aukcyjne omawianego koszyka aukcyjnego  

nie znajdują odzwierciedlenia w skali projektów gotowych pod względem 

formalno-prawnym, zgłoszonych do uczestnictwa w systemie. Obecnie  

nie funkcjonują na rynku instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 

niż 1 MW, wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej, biopłyny, energię 

geotermalną i energię wiatru na morzu i z uwagi na specyfikę tych technologii 

wytwórczych nie należy się spodziewać ich powstania. Ponadto, należy wyraźnie 

wskazać, że spośród rodzajów instalacji mogących partycypować w ramach 

omawianego koszyka aukcyjnego, realny potencjał uczestnictwa w systemie 

aukcyjnym należy upatrywać jedynie w hydroelektrowniach, przy czym  

nie powinien umknąć uwadze fakt, iż tego typu instalacje są zainteresowane 
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uczestnictwem przede wszystkim w systemie FIT/FIP, który jako zdecydowanie 

mniej sformalizowany i obarczony niewielkim ryzykiem administracyjnym, 

stanowi preferowaną przez nie formę wsparcia.  

3) Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku koszyka, o którym mowa w § 4 pkt 3 

projektu rozporządzenia, dedykowanego tzw. nowym instalacjom o mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystującym do wytwarzania 

energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, w ramach którego projektodawca 

zamierza przeznaczyć na sprzedaż w drodze aukcji o 70% wyższy niż w roku bieżącym 

wolumen energii, o wartości o 54% wyższej w porównaniu z rokiem 2019, pomimo,  

iż w ramach aukcji dedykowanej dla analogicznego koszyka aukcyjnego, 

przeprowadzonej w roku ubiegłym, sprzedano jedynie 30% zaplanowanego wolumenu 

energii elektrycznej. Należy zatem zwrócić uwagę na bardzo wyraźny trend polegający  

na korzystaniu przez instalacje biogazowe o mocy zainstalowanej elektrycznej  

nie przekraczającej 1 MW przede wszystkim z mechanizmu FIT/FIP, w ramach którego 

wytwórcy nie składają zobowiązań do wytworzenia/sprzedaży określonego wolumenu 

energii elektrycznej. Taka konstrukcja systemu taryfy/premii gwarantowanej  

ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście specyfiki omawianej technologii 

wytwórczej, uwarunkowanej możliwościami zagospodarowania lokalnych zasobów 

substratów rolniczych. Wobec powyższego aukcje dedykowane instalacjom 

wykorzystującym biogaz rolniczy nie stanowią dla uczestników rynku systemu 

konkurencyjnego względem FIT/FIP, w związku z czym zapisy projektu rozporządzenia 

zawarte w § 4 pkt 3, należy ocenić jako przeszacowane.   

 

 

Z poważaniem 
 

 

Rafał Gawin  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

/podpisano elektronicznie/ 


