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Ważą się losy programu Prosument  

Podczas 70 posiedzenia Senatu RP, które odbyło się w dniach 5-6 lutego 2015 po wielu pytaniach i 

dyskusjach uchwalono Ustawę o OZE.   

Na komisjach senackich wygenerowano ponad 130 poprawek, ale ostatecznie, podczas głosowania, które 
odbyło się w sobotę 7 lutego, przyjęto 99 z nich.  Na obradach nie zabrakło pytań o system wsparcia, czy o 
metody kontrolowania powstających mikroinstalacji. Dużą aktywnością odznaczył się senator Jan Maria 
Jackowski, który dopytywał o koszty jakie poniesie państwo przez wprowadzenie wsparcia, ile to będzie 
kosztowało obywateli i oczywiście o wpływ rozwoju OZE na górnictwo. Ostro krytykował całą politykę 
klimatyczną. Z projektem ustawy nie zgadzał się.  
  
Po obradach nad Ustawą w dniu 6 lutego, komisje senackie zebrały się o godzinie 22:00, by przed 
głosowaniem popracować nad poprawkami. Obrady były krótkie i dynamiczne.  
  
Wśród przegłosowanych w dniu 7 lutego poprawek były takie, które dla energetyki obywatelskiej nie są 
korzystne. Zmniejszono wysokość wsparcia dla instalacji OZE oraz zmieniono system ubiegania się o 
wsparcie.  
Teraz, nad poprawkami do ustawy będzie pracował Sejm. Aby odrzucić poprawki potrzeba bezwzględnej 
większości głosów, a więc podczas głosowania Sejmu za ich odrzuceniem musi być więcej posłów niż 
wstrzymujących  i przeciwników razem.  
 
Zgodnie z zapisami ustawy, zamiast systemu zielonych certyfikatów, obowiązywać będzie system aukcyjny. 
Ma być on tańszy, niż system zielonych certyfikatów.  
Przekonywał o tym podczas obrad senatu Jan Michalski. Według wyliczeń, na które powoływał się senator -
„Utrzymanie status quo w roku 2020 oznaczałoby taki roczny koszt dla gospodarki wynikający ze wsparcia 
zielonych certyfikatów – 11,5 miliarda zł. System aukcyjny w 2020 r. będzie kosztował gospodarkę 4 
miliardy, co daje oszczędność w tym roku rzędu 7,5 miliarda”.  
  
Aukcje dla instalacji o mocy poniżej 1 MW mają być przeprowadzane oddzielnie. „Podział aukcji z 
wyszczególnieniem małych i dużych instalacji określany będzie w drodze rozporządzenia ministra 
gospodarki, z tym że projekty do 1 MW wynosić będą 25% całości. Istnieje bowiem przypuszczenie, że ze 
względu na niewielki potencjał takich projektów wszystkie projekty w tej kategorii mogą wygrać.” – dodaje 
Jan Michalski.  
 
Taki system wsparcia doprowadzi do ograniczenia kumulacji pomocy publicznej np. dotacji z UE lub 
NFOŚiGW.  Bez wsparcia pozostaną elektrownie wodne o mocy powyżej 5 MW. Do tej pory wsparcie to 
było na poziomie pół miliarda rocznie. Wsparcie dla współspalania wielopaliwowego również będzie 
ograniczane. Do 2020r.  na poziomie 50% ceny zielonych certyfikatów. 
 
W rękach Sejmu leży cała przyszłość programu Prosument, taryf gwarantowanych i systemu net-metering. 
Poprawka nr 18, która brzmi następująco:  „Art. 39a. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii w mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8a, który korzysta z mechanizmu wsparcia 
określonego w art. 41 ust. 1, nie może korzystać z pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na budowę lub 
przebudowę mikroinstalacji, bez względu na formę jej udzielenia, przez cały okres wsparcia określony w at. 
41 ust. 4." podważa sens wszystkich programów wsparcia inwestycji na etapie jej budowy. Najprościej 
interpretując, jeżeli inwestor skorzysta ze wsparcia finansowego na etapie realizacji inwestycji, czyli np. z 
programu Prosument, nie będzie mógł korzystać z preferencyjnej ceny sprzedaży energii do sieci i 
odwrotnie.  
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W tym momencie, jeżeli Sejm nie odrzuci tej poprawki, to cała idea programów wspierających inwestycje 
OZE legnie w gruzach. Co za tym idzie, cały program Prosument jest bezzasadny i w zasadzie niepotrzebny. 
Wsparcie na etapie realizacji inwestycji jest niewielkie, w porównaniu do zysków z wieloletniej sprzedaży 
energii  na preferencyjnych warunkach, ale decyzje będzie musiał podjąć sam inwestor.  
 
Analiza ekonomiczna inwestycji w instalację fotowoltaiczną z dotacją z programu Prosument i bez dotacji w 
najbliższym Poradniku PV - Globenergia 1/2015 
 
Idealną okazją po wymiany poglądów nt. Ustawy o OZE i o możliwościach korzystania z przywilejów, jakie 
przewiduje ona dla przyszłych producentów zielonej energii będzie Forum Technologiczne GLOBEnergia.  
 

Forum Technologiczne redakcji GLOBEnergia 5-6 marca 2015  w Kielcach to okazja do przygotowania się na 

zmieniający się rynek instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach tego dwudniowego wydarzenia 

odbędzie się 5 marca VIII FORUM POMP CIEPŁA,  6 marca VI FORUM SOLAR+. Przez dwa dni eksperci będą 

czuwać w ramach PASAŻU ENERGETYCZNGO, grupy stoisk redakcji GLOBENERGIA i czekać na pytania od 

zainteresowanych.  

5 marca 2015 VIII Forum POMP CIEPŁA  „Technologie i rynek 2015” 
Kielce, strefa Pasażu Energetycznego GLOBEnergia 
SALA G 

http://www.forumpompciepla.pl/  

6 marca 2015 VI Forum SOLAR+  „Instalacje i inwestycje 2015” 
Kielce, strefa Pasażu Energetycznego GLOBEnergia 
SALA G 

http://www.globenergia.pl/forumsolar  

5-6 marca 2015  PASAŻ ENERGETYCZNY - kompleks stoisk 
eksperckich  
Kielce, strefa Pasażu Energetycznego GLOBEnergia 
SALA G 

http://www.globenergia.pl/pasaz  

Kontakt Redakcja GLOBEnergia  
tel/fax +48 12 654 52 12 
marketing +48 602 562 245 
redakcja@globenergia.pl 

 

 

Źródło: „Forum Technologiczne GLOBEnergia”  
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