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zwi4zku z konsultowaniem dlugo

oczekiwanej ustawy o odnawial-

nych 2r6dlach energii, nadszedt

wla3ciwy moment na wskazanie r62nic wyni-

kaj4cych z obecnego i projektowanego syste-

mu prawnego.

0bowiqzujqcy
systenn prawny

Obowi4zuj4ca ustawa Prawo energefyczne
z 1997 r. zapewnia identyczne wsparcie zielo-

nej energii, bez wzglqdu na spos6bjej wytwa-

rzania. Dochody z produkcji energii w Lr6dle

I

nie waloryzowanej warto6ci jednostkowej.

Dowodem na wyprodukowanie tej energii
jest przedstawienie Swiadectw pochodzenia.
PrzedsiEbiorstwo energetyczne nieposiada-
j4ce wystarczaj4cych wtasnych,,zielonych
lr6del" skupuje Swiadectwa pochodzenia

od innych producent6w zielonej energii

po cenie nieco niiszej od oplaty zastgpczej

i przedstawia je do umorzenia, co jest bar-

dziej oplacalne od poniesienia oplaty. War-

to56 oplaty zastgpczej na rok 201 1 r. wynosila

ok.275 zVMWh.
Duiym klopotem formalnym w istniej4-

cym systemiejest to, ie sprzedawa6 energiq

i pobiera6 6wiadectwa pochodzenia mo2na

d
dla duiych odbiorc6w zasilanych napigciem

Srednim (> I kV), do ok.440 zVMWh dla go-

spodarstw domowych. Orientacyjne warto-

6ci cen energii wraz z oplatami przesylowymi
dla r62nych grup odbiorc6w dla taryfcalo-

dobowych przedstawiono w tabeli 1. Mog4

sig one nieznacznie r6znt( w zaleznoici

od operatora i indl'rvidualnej oferty.
Oczywi6cie w przypadku podmiotu, kt6ry

- opr6cz produkcji energii odnawialnej - pro-

wadzi te2 inn4 energochlonn4 dzialalno66, ko-

rzy66 z produkcji energii jest tym wiEksza,
im wigcej zrzyje jej na wlasne potrzeby, redu-
kuj4c tym samym koszty energii zakupionej
(zyskuje w tym wypadku tzw. koszta nieponie-

sione). Naleiy pamigta6 o tym,2e prawo do

6wiadectwa pochodzenia przysluguje calej

wyprodukowanej energii, bez wzglgdu na to,

czy zoslanie znzyta ptzez trrytw6rc?, czy tez

sprzedana.
l'4czny przych6d z tytulu produkcji energii

,,zielonej" jest sum4 wartoSci 6wiadectw pocho-

dzenia, dochodu ze sprzedaq, energii i kosztu

nieponiesionego za energig, kt6rej nie trzeba

byto kupi6. Jako iejednostkowe oplaty za ener-

gig zakupion4 mog4r6zne sig do66 znaczrie
(tab. 1), a proporga pomiqdzy energi4 sprzeda-
n4 a skonsumowan4przez wytw6rcE zalezee

bqdzie od konkretnego przypadku (wielko56

elektrowni, wielko66 i czasowy rozklad wlasne-

go poboru enetgii wytw6rcy itp.), og6lnie mo2-

na stwierdzi6, 2e przych6dz\tttlu wyproduko-
wania I MWh zawiera siE obecnie w przedziale

od 470 A (calarrytworzona energia sprzedana)
do 71 I zt (podmiot na taryfie gospodarstwa do-

mowego, cala energia skonsumowana).

System wg proiektu
nowego prawa

W projektowanych uregulowaniach istot-

ne dia omawianych zagadniefi postanowie-
nia zawarte s4 w projekcie ustawy o OZE,
jednak czq|( z ntcl. znajduje sig w projekcie

ustawy Prawo energetyczne (Pe.).

Obowi4zek zakupu energii odnawialnej

przez przedsigbiorstwa energetyczne zostal

uLrlymany w Pe.. jednak bez gwarancji ceny

zakupu. Projekt ustawy o OZE wprowadza

do56 istotne zmiany w stosunku do stanu ist-

niej4cego.
Najistotniejsz4 jest podzial system6w

wsparcia w zalezno(;ci od Lr6dla energii od-

nawialnej i jego mocy. Wprowadzono pojE-

cie ,,mikroinstalacji", kt6r4 w przypadku in-

stalacji elektrycznych jest instalacja odna-

wialnego i-r6dta o mocy nie wigkszej

niL 40 kW Pod wzglgdem wsparcia finanso-

wego mikroinstalacje podzielono dodatko-

wo na takie, z kt6rych nie mniej ni2 30% pro-

dukcji sprzedaje sig sieci operatora otaz ta-

kie, w kt6rych ilo36 ta jest mniejsza (ntzycte

wlasne wigksze od 70% produkcji).

Fneychody x produkci X
emerg,i w imstaLae$X PV
kv SwXe&Le m&wege prevu{e
Sukees lub porazka koncepcji rozwoju elektrowni
fotowoltaicznyeh w Polsce zele|y gtownie od peiziomu
przychodow z tytLlfu wytwarzania energii, a tym samyrn
ocj ternpa zwrCItu inwestycli.

odnawialnym determinowane sE przez kil-

ka zapisdw. Ustawa obtguje operatora sieci
elektroenergetycznej do zakupu energii wy-

tworzonej w odnawialnym lr6dle po Sred-

niej cenie sprzedazy energii elektrycznej
w poprzednim roku kalendarzowym. Cena

ta za 2010 r. (obowi4zuj4ca w 20 I I r) wynosi

195,32 ztlMWh. Ponadto producent energii

,,zielonej" otrzymuje cerryfikaty potwierdza-
j4ce produkcjg w 2r6dle odnawialnym, tzw

6wiadectwa pochodzenia.
Ponadto naklada ona na przedsigbiorstwa

energetyczne obowi4zek udowodnienia,
i2 wyprodukowaly wymagan4dla nich ilo66

energii w lr6dle odnawialnym. Je6li tego nie

uczyn\4, musz4 ui6ci6 tzw. oplatg zastgPcz4

od wymaganej ilo6ci energii o stalej, corocz-

tylko na podstawie koncesji na wytwarzanie

energii odnawialnej, a tE uzyskuje jedynie

podmiot gospodarczy. Powoduje to, ri oby'

watel chc4cy zainwestowa6 swoje wtasne pie-

ni4dze w Zr6dto odnawialne musi zaloiy6

dzialalno66 gospodarcz4, aby czetpa( z tego

korzySci.
Producent energii zielonej mo2e wiqc jq

sprzeda6 za 195,32 zUMW, podobnie
jak Swiadectwa wytworzetiaza nieco poni2ej

275 zAMWh,

Jednak cena, zakt6r4 moinazby6 energiE
jest znacznie ntzsza od tej, zakt6r4 sig j4 ku-

Ele Zaleznie od wielko6ci odbiorcy i napig-

cia sieci, do kt6rejjest onprzylqczony, cena

energii wraz z oplatami przesylowymi zawie-

ra sig w przedziale od ok. 310 zVMWh

Tab,  I  War tosc i  cen  energ l i  wraz  z  op la tam przesy lowymi ,  2012 r

Rodzaj
opfaty

0dbiorca
Gospodarstwo

domowe
Male przedsiqbiorstwo

(moc do 40 kW,
naoiecie do 1 kV)

Srednie przedsiqbiorstwo
(moc powy2ej40 kW,

napiqcie do 1 kV)

Srednie przedsiqbiorstwo
(napiqcie powy2ej 1 kV)

0ptaty
przesylowe
ktlN/wht

122,4 125,67 109,47 32,5

Cena
energi i

krlMWht

314,0 304,00 280,00 277,0

Koszt
energr I
lECZnre

lzYlvlWh

436,4 429,67 389,47 309,5
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Tab.  2 .  Zes tawien ie  p rzychod6w za  1  MWh wyprodukowanq w ns ta  ac j  fo to
wo l ta  czne j

zu2ycie calej energii na polrzeby wlasne
zuiycieT0%energii napotrzeby ;iq{q I

sprzedaz calej energii

1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
1 0 0

0
Zu2yciecalej Zu2ycie Sprzeda2

energii na pohzeby 70% energii calej energii
wlasne na potrzeby wlasne

f Stan obecny I Projekt t\4c

Rys.  2 Przychodyz 1 lv lwh instaacj  PVw przedsQbiorstwe (40 kW < p < 250
k\ / ,  U < 1 kV) lz l l

I

Zu2yciecale) Zu2ycieTo%
energij na energii

potrzeby wlasne na potrzeby
wlasne

Sprzeda2 calej
energii

I Stan obecny I Projekt MG

1.  Przychody z  1  MWh mikro lns ta lac j i  PV !v  gospoc la rs tw ie  c lomowym [z l ]

900
800
700
600
500
400
300
200
1 0 0

0
ZuLycie calel Zuzycie

energii na potrzeby 70% energii
wlasne na potrzeby wlasne

I Stan obecny I Projekt MG

3 Przychocly z 1 MWh lnsta acj  PV w przecls eb or  stwie (P > 250 kW,'l kV) lzll

Sprzeda2
calej energii

Rys
U >

Zu2ycie calq

zu2ycje 7070 energii na potrzeby wlasne I j635/l_J_ !g5la
s p ! . l g d a 2 g a l e i g n e r g ! ,  :  4 7 5 0 0  l _ , ! - 4 5 , 0 0

Przedsiqbiorstwo 40 kW < P < 250 kW, U <1 kV:

Dotychczasowy system wsparcia opiera

sig na sprzeda2y energii wytworzonej, sprze-

daLy 6wiadectw pochoclzenia i kosztach nie-

poniesionych (redukcji koszt6w energii zu-
iywanej). Do nowego wprowadzono.jednak

istotn4 zmiang, a mianowicie wsp6tczynniki

korekcyjne o r62nych warto6ciach ($, prze-

dziale od 0 do 2), w zale2no6ci od rodzaju

2r6dLa OZE,To przez nte mnozy siq ilo56 wy-

produkowanej ener gii, po6wiadczonej 6wia-

dectrvem pochodzenia. 2r6dlom fotowoltai-

cznym przypisano wsp6lczynnik r6wny 2.
Drug4 istotn4 zrnian4 jest to, ze op!.aty za-

stEpcze nie maj4 ustalonej i indeksowanej

warto6ci, a zaleine s4 od 6rednich cen energii
(im wyZsza cena energii, tylm ni2sza oplata za-

stgpcza). Bgdzie to przyczyn4 spadku oplat
zastqpczych, aco zatymrdzie - rvartoSci 6wia-

dectw pochodzenia w czasre, wraz ze wzro-

stem cen energii.

Jedynie dla mikroinstalacji zagwaranto-

wano rninimaln4 ceng splzedaZy energii

elektrycznej. Wynosi ona 70% 6redniej ceny
sprzedaiy w poprzednim roku kalendarzo-

wym dla mikroinstalacji sprzedaj4cych po-

nad 30% wyprodukowanej energii. Dla po-
zostalych mikroinstalacj i  cena ra wyniesie

70% Sredniej ceny w poprzednim roku ka-
lendarzowym, przemno2onej przez wsp6l-
czynnik korekcyjny zwigkszony o 0,5. Jed-
nak produkcja energii w OZE, z kt6rego
mniej ni2 30Vo zostanie sprzedane, nie bg-
dzie dzialaInosciq gospodarczq upran niaj4cq
do poboru Swiadectw pochodzenia.

Projekt stwarza moiliwo3d, aby w plzypad-
ku mikroinstalacji uprawniaj4cych do poboru
Slviadectw pochodzenia, wytw6rca cedowal
prolvadzenie spraw zwi4zanych z tymi Swia-
dectr,vami na operatora sieci. Nale2y jednak
w4tpi6 w to, 2e operator zapewni tg obslugE
za darrno. W zwi4zku 7, tylr:' w symulacjach
przysAych przychod6w przyjgto, 2e,,usir-rga"
ta kosztowa6 bgdzie wytw6rc7 257o warto6ci
Swiadectwa.

Wyniki obliczefi por6wnuj4cych przycho-
dy produkcji I MWh dla obecnego sysremu
prawnego i projektowanego przy r6znych
wielkoSciach instalacji fotowoltaiczny ch i 16z-
nym poziomie zu2ycia wlasnego wyprodu-
kowanej energii zestawiono lv tabeli 2 i na r-y-
sunkach od I do 3.

Zalozono przy tym, ie dla stanu projekto-
wanego cena zakupu energii dla wiqkszych
instalacji wyniesie r6wniei 7 07o tbiegJorocz-

nej Sredniej, mimo 2e nie ma na to ustawo-

wych gwarancji.

Przegl4d przedstawionych wynik6w budzi

mieszane uczucia. Zaproponowany przez Mt-

nisterstwo Gospodarki projekt rodzi nadziEg

na ograniczenia biurokratyczno-urzgdniczej

mitrg gi, tow ar zy sz,4cej obecn ie budow ie 2r 6 d-

la odnawialnego, zwlaszcza dla gospodarstw

domowych. Daje te2 szansE na ulatwienie po-
zyskiwania funduszy na budowg instalacji.

Jednak przychody z tytulu eksploatacji elek-

trowni fotowoltaicznej nie bgd4 oczywi6cie

uy2sze od przychod6w osi4ganych aktualnie.

Relacja pomigdzy ptzychodami projektowa-

nymi a obecnymi r,aleze( bgdzie od wielu

czynnik6w technicznych, dotycz4cych zar6w-

no samej elekrowni, jak i charakterystyki

energetycznej podmiotu, na terenie kt6rego

elektrownig wybudowano i przy!4czono.

Nie nale2y zatemlicz,y(nato,Ze okres zwrotu

inwestycj i  u legrr ie jednozrracznie is tot-nernu

skr6ceniu, co nie przycz-yni siE do du2ego

wzrostu ich popularno6ci.
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