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KonferencJa  
senacKiego zespołu energii oDnawialneJ 

„Droga Do energetyKi oBywatelsKieJ w polsce”  
wypowieDzi uczestniKów KonferencJi  

16 kwietnia 2013 r., godz. 11 s. 217

BOGDAN BORUSEWICZ,
Marszałek Senatu:

Witam wszystkich Państwa. Witam referentów. Witam także pana 
Wolfganga Templina z Fundacji Heinricha Bölla. Cieszę się, że przy-
szliście Państwo tutaj, do Senatu, gdzie będziemy dyskutować o bardzo 
ważnej sprawie. Senacki Zespół Energii Odnawialnej zdecydował się 
zorganizować konferencję dotyczącą niezwykle istotnego i ciekawego 
problemu. Jesteśmy wszyscy zainteresowani nowymi, przyjaznymi śro-
dowisku technologiami pozyskiwania energii. Ta konferencja ma do-
starczyć senatorom wiedzę na temat upowszechniania małych instalacji 
elektrycznych. Wiem, że pojawiła się idea powstania systemu wielu 
konsumentów energii, spośród których wielu ma także być producen-
tami. Jest to także powiązane z ideą rozszerzenia wolności na energe-
tykę. Oczywiście, jeżeli konsument ma możliwość produkowania, to 
poszerza swoją wolność i uniezależnia się od innych. Podobnie jak Pań-
stwo zdaję sobie sprawę, że energetyka odnawialna ma nie tylko zalety, 
ale także wady. Instalacje pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 
są kosztowne, a także uzależnione od wiatru, słońca, czyli nie dają 
energii na tym samym poziomie w sposób jednolity. Jest zwiększona 
produkcja, są spadki. Z kolei elektrownie wodne są kosztowne, zmie-
niają też środowisko naturalne. Zapewne jest konieczna równowaga. 
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I tutaj inne kraje mają w tej kwestii doświadczenie. Ale my też mamy 
swoje doświadczenia, w których energia elektryczna z wiatraków z pół-
nocnych Niemiec wpływa do naszego systemu, można powiedzieć, 
„na dziko”, przepływa przez nasz system, wypływa gdzieś na południe 
Niemiec itd. To pokazuje, że po pierwsze – potrzebna jest współpraca, 
po drugie – potrzebna jest dyskusja, i przed decyzjami zasadniczymi 
trzeba korzystać z tych doświadczeń, które mają inni, którzy są bardzie 
zaawansowani w tej kwestii. Cieszę się w związku z tym, że Zespół 
postanowił sięgać do zagranicznych doświadczeń krajów bardziej w tej 
dziedzinie zaawansowanych, jak np. Królestwo Danii. 

Witam przedstawiciela Ambasady Królestwa Danii. Na tym zakoń-
czyłbym wstęp. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że w Parlamencie – 
w Sejmie i w Senacie mamy ponad 170 różnych Zespołów. Nieraz to 
są dziwne Zespoły, zajmujące się bardzo dziwnymi sprawami. Zespoły 
Senackie są jednak nieco inne w sposób zasadniczy. I akurat ten Zespól 
zajmuje się bardzo ważnym wycinkiem gospodarki, który ma wpływ na 
sposób kształtowania środowiska. I bardzo dziękuję przewodniczące-
mu Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej, panu senatorowi Nor-
bertowi Obryckiemu za inicjatywę w tej sprawie i za zorganizowanie 
konferencji. Przekazuję Panu Senatorowi prowadzenie.

SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku za te słowa. W imieniu senato-
rów – członków Zespołu Energii Odnawialnej witam Państwa serdecz-
nie na dzisiejszej konferencji i bardzo się cieszę, że Marszałek Senatu, 
pan Bogdan Borusewicz, zgodził się na jej organizację przez Senacki 
Zespół Energii Odnawialnej. Myślę, że nie mogliśmy czasowo zapla-
nować tego lepiej. Z jednej strony jesteśmy w trakcie gorącej debaty 
nad tym, jak wypełnić założenia dyrektywy o odnawialnych źródłach 
energii1, której celem jest osiągnięcie w Unii Europejskiej dwudziesto-

1 Dyrektywa PE i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/
WE oraz 2003/30/WE [przyp. red.]
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procentowego udziału energii odnawialnej w produkcji do 2020 roku, 
a której termin wdrożenia w Polsce minął niestety w grudniu 2010 roku. 
Z drugie strony istnieje już duża presja wewnątrzkrajowa, nie tylko ze 
strony przedsiębiorców, ale również coraz bardziej odczuwalna pre-
sja obywatelska. Niektórzy naukowcy twierdzą wręcz, że bez wsparcia 
prosumentów2, czyli producentów będących jednocześnie konsumen-
tami energii, za kilka lat energetyka systemowa nie zagwarantuje bez-
pieczeństwa działania sieci elektroenergetycznych. Ale Polacy powinni 
mieć możliwość decydowania o swoim małym miksie energetycznym. 
Powinni mieć wolny wybór, co podkreślił Pan Marszałek Borusewicz 
w swoim wystąpieniu. To znaczy  powinni móc decydować o tym, czy 
chcą w swoich gospodarstwach domowych samodzielnie produkować 
energię na swoje potrzeby. Stąd też tytuł dzisiejszej konferencji – Droga 
do energetyki obywatelskiej. Myślę, że wszystkim powinno zależeć na tym, 
aby energia była produkowana jak najbliżej ostatecznego odbiorcy, 
między innymi w małych wytwórniach czy wręcz mikroinstalacjach, 
żeby nie było strat podczas jej przesyłania. 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że spróbujemy dziś odpowie-
dzieć na kilka kluczowych pytań, między innymi – czy prawdopodob-
ny jest wspomniany scenariusz, w którym bez wsparcia prosumen-
tów energetyka systemowa może mieć problemy, czy projekt ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, czy o energii z odnawialnych źródeł 
zlikwiduje dzisiejsze bariery, przez które każdy właściciel nawet naj-
mniejszego źródła energii musi prowadzić działalność gospodarczą, 
uzyskać odpowiednie zgody, decyzje, oceny itp. i praktycznie jest trak-
towany jak wielka elektrownia systemowa. Dalej - czy zmiany prawa 
nadążą za koncepcjami inteligentnej sieci z możliwością dużego udzia-
łu prosumentów  (tutaj Urząd Regulacji Energetyki zakłada realizację 
tej inteligentnej sieci do 2015 roku, i będziemy mogli usłyszeć dzisiaj 
wystąpienie na ten temat). I w końcu – jak zaplanować cele, zadania 
i wsparcie finansowe Państwa dla energetyki prosumenckiej tak, aby 
uniknąć błędów innych krajów, jak np. Czech lub Niemiec, i swoistej 
bańki inwestycyjnej. W końcu są też znaki zapytania, o których również 
2 Neologizm powstały z połączeń dwóch terminów: PROducent i konSUMENT 

[przyp. red.]
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wspomniał Pan Marszałek – czy o energii odnawialnej nie powinno 
się mówić raczej „czystsza energia”, a nie „czysta energia”? Dotyczy 
to tego, że nikt z nas nie zastanawia się dziś nad tym, że w przyszłości 
w przypadku np. technologii solarnej powstaje problem z utylizacją 
ogniw fotowoltaicznych.

Szanowni Państwo, na koniec chciałbym również serdecznie po-
dziękować Prezesowi Instytutu Energetyki Odnawialnej – panu Grze-
gorzowi Wiśniewskiemu oraz dyrektorowi Biura Spraw Senatorskich 
– panu Piotrowi Świąteckiemu i ich współpracownikom za pomoc przy 
organizacji konferencji. Chciałbym również podzielić się z Państwem 
informacją, że już za dwa dni chciałbym zreferować wyniki dzisiejszej 
konferencji na seminarium eksperckim pt. Rozwój rozproszonych źródeł 
energii, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Jeszcze raz w imie-
niu koleżanek i kolegów senatorów z Senackiego Zespołu Energii 
Odnawialnej dziękuję Państwu za przybycie i życzę Państwu udanej 
konferencji i ciekawych wniosków. 

Pierwsze wystąpienie będzie wystąpieniem wprowadzającym. Za-
praszam panią dr Katarzynę Michałowską-Knap z Instytutu Energety-
ki Odnawialnej, której wprowadzenie będzie dotyczyło stanu i poten-
cjału rozwoju w Polsce energetyki prosumenckiej.

DR KATARZYNA MICHAŁOWSKA-KNAP,
Instytut Energetyki Odnawialnej

Dzień dobry Państwu. Panie Senatorze,  dziękuję bardzo za przed-
stawienie. Proszę Państwa, w tym momencie jest przede mną zadanie, 
które zwykle na konferencjach jest zadaniem łatwym, lecz jak się nieco 
później okaże - na tej konferencji będzie zadaniem trudnym. Zwy-
kle mówienie o stanie aktualnym  jest takim najnudniejszym, a jed-
nocześnie najłatwiejszym sposobem zaprezentowania się na konfe-
rencji. Proszę Państwa, dlaczego tym razem tak nie będzie, za chwilę 
Państwu wyjaśnię, natomiast najpierw chciałabym Państwu pokazać 
to, co my rozumiemy poprzez mikroinstalacje i poprzez technologie 
energetyki prosumenckiej. Musimy się opierać w tym momencie na 
czymś, co w Polsce mamy, czyli głównie na Krajowym Planie Działa-
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nia w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz projekcie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii. Wymienia on w sumie siedem tech-
nologii małej energetyki odnawialnej. My uważamy, że technologiami 
energetyki prosumenckiej są trzy podstawowe technologie produkcji 
energii elektrycznej na potrzeby domowe oraz trzy podstawowe tech-
nologie produkcji ciepła na potrzeby domowe. Jeżeli chodzi o produk-
cję energii elektrycznej, to przede wszystkim są to małe mikrosystemy 
fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe czy mikrowiatraki, mikro-
systemy kogeneracyjne na biogaz i biopłyny. Są to systemy służące 
do zasilania różnego rodzaju agregatów prądotwórczych z różnymi 
silnikami wewnętrznego spalania.  Do technologii produkcji ciepła na 
potrzeby domowe zaliczamy kolektory słoneczne, kotły na biomasę 
i pompy ciepła. Ten miks technologiczny jest uzupełniany przez inne 
technologie, które umożliwiają w pełni wprowadzenie na rynek ener-
getyki prosumenckiej, a więc to są magazyny energii, zarówno ciepła 
jak i energii elektrycznej oraz elementy mikrosieci i inteligentnych sieci 
domowych. Akurat o tych dwóch pozostałych technologiach będzie 
mowa w kolejnych dwóch prezentacjach, które będą tych zagadnień 
dotyczyły, w związku z czym ja skoncentruję się w prezentacji na tych 
najmniejszych systemach mikrogeneracji.

Proszę Państwa – co tak naprawdę  znaczy mikrogeneracja i jakich 
przedziałów mocy dotyczy? Pierwotna propozycja ustawy o odnawial-
nych źródłach energii  zakładała progi 40 kW3 dla generacji energii 
elektrycznej i 70 kW dla generacji ciepła. W tym momencie wiemy 
już, że istnieje propozycja podwyższenia progu dla generacji ciepła 
do 120 kW i też o tego typu instalacjach będę mówić w dalszym ciągu 
prezentacji. Do jakich celów stosowane są wspomniane przeze mnie 
technologie? Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne są to sys-
temy związane z budynkami. Mogą one być stosowane praktycznie we 
wszystkich typach budynków, zarówno w budynkach mieszkalnych jak 
i w budynkach biurowych i przemysłowych. Automatyczne kotły na 
biomasę i małe elektrownie wiatrowe służące do produkcji odpowied-
nio ciepła i energii elektrycznej związane są standardowo z obszara-

3 kW – kilowat – jednostka mocy [przyp. red.]
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mi wiejskimi i podmiejskimi, co wiąże się z jednej strony, jeśli chodzi 
o kotły na biomasę, z brakiem dostępności na tych obszarach sieci 
centralnego ogrzewania, z drugiej strony, jeżeli chodzi o elektrownie 
wiatrowe, z lepszymi warunkami wiatrowymi i możliwością lokalizacji 
tego rodzaju instalacji. Geotermalne pompy ciepła to również obsza-
ry wiejskie i podmiejskie, głównie w nowo powstających budynkach, 
zwłaszcza na obszarach pozbawionych dostępu do sieci centralnego 
ogrzewania. Mikrobiogazownie i systemy mikrokogeneracyjne na bio-
płyny dotyczą także obszarów wiejskich, zdecydowanie w mniejszym 
stopniu obszarów podmiejskich. 

Proszę Państwa – dlaczego ocena obecnego stanu rozwoju tej tech-
nologii jest tak trudna, jak wspomniałam na początku? Właściwie nie 
ma statystyk dotyczących rozwoju tego sektora na świecie. Jest zaledwie 
kilka instytucji na świecie, które prowadzą statystyki rozwoju mikro-
generacji, przy czym każda z tych instytucji definiuje mikrogenerację 
na swój własny sposób. Tutaj4 widać w pierwszej kolejności produkcję 
energii w mikrogeneracji  na świecie. Statystyki ujmują głównie produk-
cję energetyki elektrycznej on-grid, czyli w zastosowaniu przyłączonym 
do sieci. Istnieje bardzo mało statystyk dotyczących produkcji ciepła 
w mikrogeneracji. Troszeczkę więcej jest statystyk dotyczących pro-
dukcji energii elektrycznej tzw. off-grid, czyli poza siecią systemów auto-
nomicznych. Natomiast to, co ogólnie mamy do dyspozycji, to zwykle 
jest to statystyka produkcji energii elektrycznej. Slajd nr 1 przedstawia 
przykład takiej statystyki jednej z niezależnych instytucji. 

Jest to Rocky Mountain Institute5, który ocenia, że w roku 2010 na 
świecie z mikrogeneracji produkowało się 18% energii elektrycznej, 
co oznaczało 3712 TWh6. Oszacowania na rok 2012 mówią o 4704 
TWh i prawie 600 GW mocy zainstalowanej. Dla porównania mogę 
powiedzieć, że te 4704 TWh to jest trzydzieści razy tyle, ile wynosi zu-
życie energii elektrycznej w Polsce, w związku z czym jest to naprawdę 
bardzo poważna w skali świata ilość energii, która produkowana jest 
z różnego rodzaju mikrogeneracji. Problem polega na tym, że ta mi-

4 Prelegentka odwołuje się do slajdu nr 1 [przyp. red.]
5 Więcej o RMI na stronie www.rmi.org [przyp. red.]
6 TWh – terawatogodzina = 1000 GW [przyp. red.]
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(slajd nr. 1.)
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krogeneracja zawiera w sobie nie tylko całość mikrogeneracji ze źró-
deł odnawialnych, poza dużymi elektrowniami wodnymi, ale również 
takie źródła, jak na przykład kogeneracja na paliwach konwencjonal-
nych, o ile są to źródła wyjątkowo małej skali, czyli do 10 MW mocy. 
W związku z czym nie możemy się w pełni opierać na statystykach 
tego rodzaju. Natomiast Rocky Mountain Institute zwraca uwagę, że 
w ostatnich latach rola mikrogeneracji, co zresztą widać na slajdzie, 
zdecydowanie rośnie i wypiera ona z rynku nie tylko paliwa kopalne, 
ale przede wszystkim energetykę jądrową, której udział w światowym 
miksie energii elektrycznej w ostatnich latach spada. 

W Europie do mikroinstalacji zalicza się głównie instalacje, które 
są związane z budynkami, i służą bezpośredniemu ich zaopatrzeniu 
w energię elektryczną czy w ciepło. Ocenia się, że obecnie mamy takich 
mikroinstalacji w Unii Europejskiej około 10 mln sztuk (slajd nr 2). 
Czyli mamy już 10 mln osób fizycznych czy prawnych w Europie, które 
zdecydowały się na to, ażeby samodzielnie produkować energię oraz 
zaspokajać swoje potrzeby energetyczne z własnych źródeł. W tym 
miksie dominują kolektory słoneczne. W następnej kolejności są pane-
le fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Szczegółowe statystyki tego 
typu energetyki prowadzone są głównie w poszczególnych krajach Unii 
Europejskiej, niestety znowu zwykle dla energii elektrycznej i głównie 
tam, gdzie produkcja energii elektrycznej wspierana jest tzw. taryfami 
FiT7, czyli stałą ceną na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. 
Dla przykładu można powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii istnieje obec-
nie ponad 350 000 instalacji do produkcji energii elektrycznej o łącznej 
mocy 1,6 GW. 

Są to naprawdę bardzo małe instalacje, które rozwinęły się w ostat-
nich latach dzięki wsparciu udzielanemu przez państwo za pomocą 
właśnie taryf  FiT. Drugim ciekawym przykładem rozwoju małych in-
stalacji i mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej są Niemcy. 
W Niemczech w 2010 roku na rynku było łącznie 4 mln producentów 
energii elektrycznej. Większość z nich to producenci energii elektrycz-
nej z odnawialnych źródeł energii. Warto zapamiętać tę liczbę, bo za 

7 FiT – feed-in-tarif  – tatyfa gwarantowana [przyp. red.]
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chwilę przejdę do statystyk polskich. Ponad 50% inwestorów, którzy 
zdecydowali się w Niemczech zainwestować w odnawialne źródła ener-
gii elektrycznej, to osoby fizyczne oraz rolnicy. Jeszcze wyraźniej wi-
dać to w przypadku wykresu inwestorów fotowoltaicznych. My często 
myślimy, tak jak Pan Marszałek wspomniał, o tej niestabilnej energii 
jako o ogromnych farmach wiatrowych czy farmach fotowoltaicznych. 
Znowu – w Niemczech – ponad 60% energii, jeżeli chodzi o fotowol-
taikę, to małe instalacje, należące do osób fizycznych i rolników. 

Jak wygląda rynek polski? Proszę Państwa – w zakresie mocy poni-
żej 5 MW mamy 1043 koncesjonowane podmioty, zgodnie z danymi 
Urzędu Regulacji Energetyki (slajd nr 3). Natomiast cały rynek od-
nawialnych źródeł energii jest bardzo silnie zmonopolizowany. Jeżeli 
popatrzymy na statystyki Towarowej Giełdy Energii, która rejestruje 
produkcję energii, czy produkcję świadectw pochodzenia energii z od-
nawialnych źródeł energii, to 15 największych na rynku podmiotów 
dostarcza ponad 60% produkcji energii elektrycznej z OZE. Proszę 
zwrócić na to uwagę  - 1043 koncesjonowane podmioty w Polsce,  
4 mln producentów energii elektrycznej w Niemczech. Taka jest róż-
nica pomiędzy tymi dwoma rynkami. 

Jak wygląda stan rozwoju mikroinstalacji? Zapytaliśmy Urząd Re-
gulacji Energetyki o stan rozwoju koncesjonowanych instalacji poniżej 
40 kW i otrzymaliśmy następującą informację – poza małymi elektrow-
niami wodnymi tego rodzaju źródeł właściwie nie ma. Mamy 6 konce-
sjonowanych instalacji fotowoltaicznych i 8 koncesjonowanych insta-
lacji małych elektrowni wiatrowych poniżej 40 kW. Główną przyczyną 
takiego stanu rzeczy są bardzo złożone procedury administracyjne 
i duże skomplikowanie systemu, które ogranicza dostęp najmniejszym 
wytwórcom. Słyszałam taką opinię, że mały wytwórca energii elek-
trycznej z OZE traci na telefony i korespondencję z Urzędem Regulacji 
Energetyki więcej, niż zyskuje na ewentualnej, późniejszej sprzedaży 
świadectwa pochodzenia.

Brakuje statystyk na temat instalacji tzw. off-grid, czyli instalacji poza 
siecią, co jest stosunkowo dużym problemem. Jeżeli popatrzymy na 
stan rozwoju w Polsce małych elektrowni wiatrowych, to widzimy, że 
spada zdecydowanie rola systemów sieci, rośnie rola systemów, które 
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są pozasieciowe, głównie do grzania ciepłej wody. Natomiast z po-
nad 3 tysięcy małych elektrowni wiatrowych w Polsce, tylko 20, w tym  
6 mikroinstalacji  posiada jakąkolwiek koncesję, przy czym te statystyki, 
które prezentuje Urząd Regulacji Energetyki, tylko w nikłym stopniu 
odzwierciedlają właściwy rozwój rynku mikroinstalacji w Polsce. 

Jak wygląda stan rozwoju technologii mikroinstalacji w Polsce (slajd 
nr 4)? Do tej pory skoncentrowałam się na przykładach URE i tech-
nologiach off-grid małej energetyki wiatrowej, natomiast mamy również 
ogromny potencjał i dużą ilość ciepła z odnawialnych źródeł energii 
z mikroinstalacji. To są wyniki autorskich badań Instytutu Energetyki 
Odnawialnej i zbierania statystyk z rynku na temat sprzedaży różne-
go typu mikroźródeł OZE. Całkowita liczba  mikroinstalacji w Polsce 
przekracza w tej chwili 200 tys. sztuk. Najwięcej z nich to kolektory 
słoneczne, następnie małe piece i kotły na biomasę, następnie pompy 
ciepła. Czyli większość tego rynku obecnie – ponad 90% - to są mi-
kroinstalacje do produkcji ciepła. W tym momencie w Polsce statystyka 
zaczyna nam wyglądać lepiej. Do 4 mln trochę jeszcze nam brakuje, 
ale ponad 220 000 osób w Polsce zdecydowało się już zainwestować 
w mikrogenerację. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 10 lat było to 
w graniach 6 – 7 mld zł indywidualnych inwestycji w źródła do mikro-
generacji energii. Ułamek tego procenta zaledwie stanowią instalacje, 
które są przyłączone do sieci elektroenergetycznej.

Najlepszym przykładem, jeżeli chodzi o technologie produkcji cie-
pła, jest sprzedaż kolektorów słonecznych (slajd nr 5). Proszę Państwa 
– mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej w ostatnich latach 
średni wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych w ciągu roku. Zno-
wu, ze względu na nieistnienie statystyk czy centralnych rejestrów tego 
rodzaju jak ten, który prowadzi URE dla energii elektrycznej, musimy 
się opierać na innych źródłach. 

W tym przypadku przy sporządzaniu statystyki opieramy się na 
informacjach o sprzedaży kolektorów słonecznych od producen-
tów. Jest to już w tym momencie 637 MW mocy cieplnej zainsta-
lowanej w kolektorach słonecznych w Polsce. Jeżeli te 120 tys., 
jak wspomniałam przy poprzednim slajdzie, instalacji porównamy 
z technologiami energii elektrycznej i z nowymi mocami zainsta-
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lowanymi, to byłaby to po wielkiej energetyce wiatrowej, druga 
w kolejności technologia, która dała w ostatnich latach najwięcej 
nowych mocy. Obroty tego rynku tylko w 2012 roku sięgają 0,5 mld 
zł. Jest to również rezultatem przemyślanych działań tego sektora 
i dobrej współpracy na poziomie państwa, dobrych programów 
wsparcia i umożliwienia osobom indywidualnym instalowania sobie 
tego typu urządzeń i ich zakupu. 

Przechodząc do określenia, jak mógłby wyglądać rozwój mikro-
instalacji i energetyki prosumenckiej, bardzo często spotykamy się ze 
sformułowaniami, że w Polsce nie ma wiatru, w Polsce nie ma słońca, 
w związku z czym nie ma jak rozwijać energetyki. Potencjał rozwoju 
energetyki prosumenckiej i mikroinstalacji nie wynika z uwarunko-
wań klimatycznych takich jak prędkość wiatru czy nasłonecznienie. 
To raczej rezultat liczby potencjalnych prosumentów i ich zdolno-
ści inwestycyjnych. Na slajdzie nr 6 podałam przykład potencjału 
rozwoju małej energetyki wiatrowej. Na mapie przedstawiono w po-
szczególnych regionach liczbę instalacji małych elektrowni wiatro-
wych o mocach około 10 kW, które mogłyby być zainstalowane. To 
wynika z faktu, że na tych terenach znajdują się gospodarstwa rolne 
o odpowiednich zdolnościach inwestycyjnych i odpowiedniej wiel-
kości i zapotrzebowaniu na energię. W tego typu gospodarstwach, 
w przypadku stworzenia odpowiednich uwarunkowań prawnych i od-
powiedniego systemu wsparcia mogłoby dojść do rozwoju energetyki 
wiatrowej i wszyscy ich właściciele mogliby stać się prosumentami. 
Tak jak wspomniałam, oprócz liczby potencjalnych prosumentów, 
ważne są także uwarunkowania prawne i regulacyjne, struktura ryn-
ku energii, czyli dopuszczanie do niego nowych uczestników, poza 
tymi, którzy już na nim są, kwestia cen energii i tendencji cenowych, 
wzrostu cen energii dla osób indywidualnych i dla małych, i średnich 
przedsiębiorstw. Jest to również kwestia rozwoju technologii i jej do-
stosowania do potrzeb rynku, dostosowania wielkości oferowanych 
urządzeń, wydajności, technologii, które będzie można zainstalować 
w polskich warunkach  i oczywiście polityki państwa, która będzie 
sprzyjała większemu otwarciu rynku i zwiększeniu udziału w nim 
energetyki prosumenckiej.
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I wreszcie slajd nr 7, który mówi o tym, jak możemy oceniać po-
tencjał, bazując na tym, co już mamy. A co mamy? Mamy Krajowy 
Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, o którym 
wspomniałam na samym początku, który wynika z konieczności reali-
zacji przez Polskę dyrektywy o wspieraniu produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych8. Mamy ten nasz plan w pewnym sensie dość unikalny. 
Dlatego, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który zdecydował się 
na wprowadzenie odrębnej kategorii małych elektrowni wiatrowych 
do scenariuszy, w związku z czym one mają udział 1,6% w realizacji 
Krajowego Planu Działania. Ale do mikrogeneracji w Krajowym Pla-
nie Działania możemy zdecydowanie zaliczyć obok małych elektrowni 
wiatrowych także fotowoltaikę, także energię słoneczną cieplną czyli 
kolektory słoneczne, a także sporą część potencjału produkcji energii 
z biogazu, z biomasy, w kotłach indywidualnych w mikrobiogazow-
niach. Oznacza to, zakładając tylko realizację Krajowego Planu Działa-
nia, że do 2020 roku będziemy mieć w Polsce potencjał 2 mln nowych 
prosumentów, czy nowych producentów energii ze źródeł odnawial-
nych. Ten wykres na pewno jeszcze się pojawi w dalszej części przy 
prezentacji działań, które uważamy, że powinny być podjęte, aby ten 
scenariusz mógł się ziścić. Ale proszę Państwa, jest to kwestia przej-
ścia od poziomu konsumenta do poziomu prosumenta i od poziomu 
mikroinstalacji do inteligentnych sieci energetycznych. Zestawienie ze 
sobą prosumenta i inteligentnych sieci będzie oznaczało rozwój ener-
getyki obywatelskiej i zintegrowanie tego, co jest teraz, czyli niszowych 
aplikacji indywidualnych, mikrogeneracji, mikroenergetyki rozsianej, 
czy zarządzania zużyciem energii - wszystko w niszach (slajd nr 8). To 
wszystko razem można przy użyciu odpowiednich instrumentów zin-
tegrować w system energetyki obywatelskiej. Dziękuję Państwu.

8 Por. przypis nr 1 [przyp. red.]
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SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję pani doktor Michałowskiej-Knap. To bardzo dobre wpro-
wadzenie do dalszych punktów konferencji, do naszej dyskusji. Bardzo 
się cieszę, że zarówno na wstępie, jak i w tym ważnym, wprowadzają-
cym wystąpieniu był obecny pan marszałek Bogdan Borusewicz. My-
ślę, że będziemy mieli okazję pracować w Senacie nad tym, co dotrze 
do nas niebawem z Sejmu, to jest nad tzw. trójpakiem9, później dużą 
ustawą o OZE, i że nastąpi to jak najszybciej. Zapraszam kolejnego 
gościa i prelegenta – pana Jarosława Tworóga z Krajowej Izby Elek-
troniki i Telekomunikacji, który zaprezentuje nam informację na temat 
rozwiązań teleinformatycznych i roli sektora IT w rozwoju energetyki 
prosumenckiej. 

DR INŻ. JAROSŁAW TWORÓG,
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Chciałbym Państwu przybliżyć dwie podstawowe informacje, które 
są kluczowe dla rozumienia procesów technicznych, które dzieją się 
we współczesnym świecie, i które znajdują odzwierciedlenie w tym in-
tensywnym dążeniu przemysłów innowacyjnych do otworzenia rynku 
na nowe technologie wytwarzania energii. Procesy techniczne, które 
Państwo obserwują w Niemczech, to procesy techniczne, które dzie-
ją się w kraju, który wymyślił sieci elektroenergetyczne. Ich struktura 
i koncepcja powstały w XIX wieku, uruchomienie nastąpiło na po-
czątku XX wieku, i były one dostosowane do przemysłu ciężkiego, do 
układu generator – transformator – silnik elektryczny. Przez te 100 lat 
zmieniły się: paradygmat przemysłu, potrzeby energetyki, kształt ener-
gii elektrycznej. Niemcy, jako liderzy postępu technicznego w ener-
getyce, podjęli strategiczną decyzję, że będą zmieniać strukturę sieci 
elektroenergetycznych, podejmując olbrzymi wysiłek, który nie jest ani 
powodowany romantyzmem, jak powiedział pan prof. Balcerowicz, ani 

9 przepisy przejściowe w obrębie ustawy o odnawialnych źródłach energii, prawa ga-
zowego oraz prawa energetycznego [przyp. red.]
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oszalałą ekologią. To wynik bardzo dogłębnych analiz ekonomicznych, 
które mówią, że w ciągu najdalej dwóch dekad energia ze źródeł odna-
wialnych w nowych systemach będzie tańsza, bardziej konkurencyjna 
od energii z paliw kopalnych. Ta teza stała się tezą przewodnią i misją 
kolejnych rządów Republiki Federalnej Niemiec w realizacji tego celu. 
Proszę zwrócić uwagę, że wielkie elektrownie systemowe w Niemczech 
to prawie 120 GW10, a nigdy w największych szczytach Niemcy nie 
obciążyli swojej sieci na poziomie 80 GW. Można zadać pytanie – dla-
czego budują tak intensywnie, że dzisiaj osiągnęli już poziom 165 GW 
zainstalowanych mocy i nadal stymulują rozwój energetyki opartej na 
źródłach odnawialnych i rozproszonych. Otóż odpowiedź jest nastę-
pująca. Niemcy przygotowują cały swój przemysł, całą swoją struktu-
rę do prognozy mówiącej, że energia będzie kluczowym czynnikiem 
produkcji, że produkcja musi wrócić w całości na teren Niemiec oraz, 
że będzie to produkcja, która się będzie odbywała w bardzo rozpro-
szonym trybie i sposobie. I dlatego dostosowują do tego swój system 
elektroenergetyczny. Dodatkowo założyli, że w ciągu najdalej dwóch, 
trzech dekad cała motoryzacja będzie zasilana z energii elektrycznej, 
czyli że podstawą transportu miejskiego, stanowiącego ponad 70% zu-
życia paliw płynnych w Niemczech, będzie energia elektryczna. Bez 
zrozumienia tych faktów, oraz założenia, że Niemcy to dobrze zarzą-
dzany kraj, nie sposób zrozumieć procesów, które się tam dzieją. Zwra-
cam uwagę, że Stany Zjednoczone odrzuciły tę koncepcję i przez pra-
wie 5 lat ignorowały decyzję think tanków11 niemieckich, po czym nagle 
nastąpiła refleksja. Ta refleksja zaskutkowała, jak to zwykle w Stanach 
Zjednoczonych, bardzo radykalnymi działaniami. Pierwszym, wręcz 
mnie  bardzo  zadziwiającym, choć się od lat tym zagadnieniem zajmuję 
działaniem jest gwałtowne postępowanie antydumpingowe blokujące 

10 GW – gigawat – jednostka mocy [przyp. red.]
11 Think tank (ang. dosłownie: zbiornik myśli) – komitet doradczy, z założenia nie-

zależny, niedziałający dla zysku ośrodek zajmujący się badaniami i analizami doty-
czącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj 
poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej 
debacie. Działalność think tanków jest finansowana z różnych źródeł: organizacji 
międzynarodowych, fundacji, przedsiębiorstw, osób prywatnych, a także środków 
publicznych [przyp. red.]
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dostęp Chińczyków do kluczowych technologii energetyki rozproszo-
nej w Stanach. Amerykanie zaczęli od zablokowania i właściwie od-
cięcia dostępu do technologii fotowoltaicznych. Postanowili w całości 
oprzeć się na własnych rozwiązaniach, przeprowadzili półroczne po-
stępowanie antydumpingowe (Europa w tej chwili robi to samo) oraz 
rozpoczęli intensywny rozwój wszystkich technologii bazowych zwią-
zanych z teleinformatyką i technologiami magazynowania, jak rów-
nież poprzedzeniem pasma pobierania energii z wszystkich dostępnych 
źródeł, traktując je jako zadania systemowe. Tyle mówią think tanki. 
Przejdę teraz do meritum sprawy, mianowicie do roli teleinformatyki, 
która jest w tej całej sprawie kluczowa. Otóż, kiedyś telekomunikacja 
została zlikwidowana przez teleinformatykę – bo proszę Państwa – 
telekomunikacja nie istnieje w kształcie, w jakim istniała 20 lat temu, 
po prostu jej nie ma – nie ma tej techniki, tej technologii, pozostały 
tylko usługi i nazewnictwo. Ten proces był elementem czegoś, co się 
nazywa konwergencją technologii. Ta konwergencja technologii polega 
na tym, że technika elektryczna, elektroniczna i informatyczna wypie-
ra mechanikę, tradycyjne rozwiązania oparte na koncepcji przemysłu 
elektromaszynowego.  To jest generalny proces, który trzeba rozumieć. 
Ci, którzy osiągnęli wiek 50+ doskonale wiedzą, ile różnych urządzeń 
zostało wypartych z użytku i przestały w ogóle być rozpoznawalne 
przez współczesną młodzież. W tej chwili przyszedł czas na energe-
tykę. Na pewno integracja technik teleinformatycznych z elektroniką 
i teleinformatyką jest nieuchronna dlatego, że efektywność energe-
tyczna, czyli ekonomia wymaga zarządzania informatycznego całością 
rozpływu energii w systemie. Do tego już jest przygotowana teleinfor-
matyka i ona będzie wchodzić w całym świecie jako główne narzędzie 
oszczędzania energii, a co za tym idzie, również zarządzania źródłami. 
Gdzie jest interes Polski, bo nad tym chciałbym się skupić? Otóż po to, 
aby ten interes zdefiniować trzeba sobie jasno powiedzieć – bo jestem 
w Senacie, wśród senatorów, którzy decydują o kształcie prawa – trzeba 
zdefiniować, jaki przemysł w Polsce jest zainteresowany zmianą i czy 
możemy na tym zarobić.  Polska na tej zmianie może zarobić więcej, 
niż to będzie kosztować. To jest prawda mało znana. Ale warunkiem 
jest zrozumienie, że przed tą zmianą nie da się uciec. Znaczy to, że sieci 
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elektroenergetyczne w swojej obecnej formie nie są w stanie współ-
pracować z nowymi technologiami energetycznymi i bez rozwiązania 
tego problemu, zmian prawnych, umożliwienia rozwoju nowych tech-
nologii w tych sieciach oraz stymulowania w nich zmian niczego nie 
zrobimy. A zatem musimy analizować kwestie zarówno ekonomiczne, 
jak i prawne, ale pod kątem techniki. I tu widoczna jest słabość polskie-
go zarządzania systemowego. Zwykle wszystkie modele ekonomiczne 
i decyzyjne abstrahują od prognoz dotyczących zmiany technologii. 
W związku z tym ja się skoncentruję na problemie zmiany technolo-
gii, na tym, że w modelach ekonomicznych trzeba uwzględnić zmiany 
technologiczne i wynikające stąd zmiany kosztowe. Chcę wskazać na 
motoryzację elektryczną jako ważny czynnik tego całego procesu. 

Zacznijmy od potencjału. Co my mianowicie w naszym kraju 
mamy? Po pierwsze - eksport przemysłu zainteresowanego zmianą 
daje 42 mld zł. Dotyczy to przemysłu elektronicznego, telekomunika-
cyjnego, teleinformatycznego. Ten przemysł nie ma takiej reprezentacji 
jak przemysł energetyczny, który jest pod silną kontrolą państwa. Jest 
kilkunastu prezesów, których można tutaj posadzić tylko po tamtej 
stronie, i będą reprezentować ponad 95% całego obrotu przemysłu. 
W naszej branży tak dobrze nie ma (slajd nr 9). My mamy 700 zakła-
dów produkcji elektronicznej i 7000 przedsiębiorstw elektronicznych. 
Jesteśmy przemysłem nowej generacji, bardzo innowacyjnym, u nas 
powstaje ¾ innowacji w Polsce. I bez zrozumienia naszej specyfiki, 
bez wysłuchania nas przez ustawodawców, nie ma możliwości ustalenia 
kompetentnej reprezentacji osobowej do dyskusji na temat koniecz-
ności zmian. Więc tylko tą drogą – liczbami możemy pokazywać, że 
reprezentujemy konkretne obroty, które oznaczają, że łącznie z prze-
mysłem elektrycznym, generujemy mniej więcej 160 mld zł obrotów. 
Jak Państwo wiedzą – cały przemysł energetyczny to w zależności od 
sposobu liczenia od 60 do 80 mld zł. Ten przemysł domaga się zmiany. 
Ten przemysł, to przedsiębiorstwa, które widzą swój istotny interes go-
spodarczy w tym, żeby mieć dostęp do własnego rynku. Pierwszy apel 
przemysłu teleinformatycznego i elektronicznego do ustawodawców 
– bez otworzenia własnego rynku na technologie nowej generacji nie 
ma mowy, żeby nasz przemysł mógł wygrać konkurencję na rynku Unii 
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Europejskiej. W wielu produktach powszechnego użytku mieliśmy 
zharmonizowane możliwości produkcji, krótko mówiąc – produkując 
telewizor na rynek polski, produkowaliśmy telewizor na dowolny inny 
rynek europejski, dzięki czemu korzystając ze zmiany technologicznej 
przechodzenia z telewizorów lampowych do telewizorów płaskoekra-
nowych osiągnęliśmy stan 60% całej sprzedanej produkcji telewizorów 
w Europie.

Jesteśmy liderem w tej produkcji w Europie, jednym z liderów 
światowych. W tej chwili mamy potencjał produkcyjny rzędu 36 mln 
telewizorów, produkujemy zaś 31 mln. Dlaczego było to możliwe 
w kraju o zrujnowanym przemyśle elektronicznym? Z jednego pro-
stego powodu. Wskoczyliśmy ze zdekapitalizowanym przemysłem, 
gotowym na inwestycje w zmianę technologiczną. Nie byli w stanie 
z nami konkurować ani Holendrzy, ani Hiszpanie, ani Francuzi, ani 
Anglicy. Dopilnowaliśmy zabezpieczeń antydumpingowych, na co 
zwracam uwagę , bardzo dokładnie, i dzisiaj jesteśmy potęgą telewi-
zyjną. Taką samą szansę mamy z naszym przemysłem. Patrząc na całą 
Europę, należymy do grupy najlepiej zorganizowanych i najnowocze-
śniejszych przemysłów elektrycznych i elektronicznych o konkretnym 
potencjale i o konkretnym eksporcie (slajd nr 10).  Mam więc nadzie-
ję, że wszystkich przekonałem, że mamy istotny interes ekonomiczny 
otworzenia tego rynku w ramach postulowanej zmiany. Problem po-
lega jednak na tym, że polityka wymaga działań synchronicznych. Bez 
zgrania różnych procesów decyzyjnych, co  starałem się pokazać, nie 
uruchomimy właściwych mechanizmów, które będą podnosiły nam 
produkcję i zatrudnienie w ramach omawianej zmiany. Uznaliśmy, na 
podstawie posiadanych mocy produkcyjnych i rozumienia tego, co 
się stało w Niemczech i co się dzieje w Stanach, że mamy bardzo 
poważną szansę na wyspecjalizowany w produkcji OZE i elektroniki 
energetycznej przemysł. Mamy te zasoby. Niemcy w tej chwili bardzo 
intensywnie starają się być konkurentem dla nas. Jeżeli nie zmienimy 
naszego rynku, to zostaniemy z niego wypchnięci. Jesteśmy wielkim 
producentem części dla motoryzacji, ale jeżeli nie otworzymy rynku 
na samochody elektryczne, nie stworzymy wszystkiego, co jest w sie-
ciach potrzebne, żeby one u nas zaistniały, czarno widzę możliwość 
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szybkiego przejścia z naszą produkcją do motoryzacji elektrycznej. 
Wreszcie zwracam uwagę, że stoimy przed następnym cywilizacyjnym 
problemem, jakim są bezludne fabryki. Unowocześnienie fabryk wcale 
nie daje więcej miejsc pracy. Tylko uruchomienie nowych systemów 
w nowych przemysłach taką szansę daje. A zatem postuluję i wskazuję, 
że wyrobienie tej specjalizacji i przejście do energetyki, której jedną 
z cech biznesowych jest to, że spada capex12, czyli wydatki kapitałowe  
i wzrasta opex13, czyli wydatki na instalacje i utrzymanie, to istotny 
sposób na zwiększenie zatrudnienia. Na pewno nie będzie większego 
zatrudnienia w fabrykach. Fabryki staną się bezludne.

Jeszcze raz powtarzam - już tylko polityka społeczna wstrzymuje peł-
ną robotyzację fabryk i eliminowanie czynnika ludzkiego. Tym, którzy nie 
wierzą powiem tylko tyle, że  w stanie Indiana podjęto pierwsze decyzje 
o tym, by dopuścić do ruchu „bezludne” samochody, czyli samochody 
sterowane komputerem, poruszające się w normalnym ruchu ulicznym. 

Lubimy bardzo dużo mówić na temat kosztów energetyki odnawialnej. 
Pokażę tylko trzy elementy tego problemu, gdyż Senat to nie miejsce na 
rozmowę o kosztach techniki (slajd nr 11). Koszt techniczny wytworzenia 
energii elektrycznej z panelu fotowoltaicznego dzisiaj już jest niższy od 
kosztów wytworzenia 1 kWh ze standardowych źródeł. Problemem jest 
jednak to, że te źródła kompletnie nie pasują do systemu, w związku z tym 
koszt przyłączenia, czyli koszt poza generacją  jest bardzo wysoki. Zmiana, 
którą wprowadzają Niemcy ma prowadzić do tego, że taki panel stanie się 
bardzo istotnym i tanim źródłem energii. Przedstawiony koszt 1 kWh na 
rok nie jest obliczony na Saharze, ten koszt dotyczy nasłonecznienia w Pol-
sce na poziomie 970 kWh rocznie/m2. Jednocześnie trwają prace nad 
poszerzeniem pasma pochłanianego przez panele fotowoltaiczne i zwięk-
szeniem ich sprawności. To znaczy, że przy tej samej cenie wytworzenia, 
będzie rosła ilość energii, jaką każdy m2  będzie mógł wyprodukować. 

12 CAPEX (ang. capital expenditures) oznacza wydatki inwestycyjne tworzące przyszłe 
korzyści [przyp. red.]

13 OPEX (ang. operating expenditures) oznacza wydatki, które odnoszą się do kosz-
tów operacyjnych, czyli związanych z utrzymaniem produktu czy systemu [przyp. 
red.]
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Drugi element to mikrowiatraki. Bardzo się cieszę, że je wyróżni-
liśmy. Tu jesteśmy dopiero na początku drogi, tu mamy do czynienia 
z kompletnie niedojrzałymi technologiami, które dopiero ruszają. Ale 
i Chińczycy i Amerykanie, i Brytyjczycy inwestują nieprawdopodobne 
kwoty, jak na tak malutkie urządzenie, w ich rozwój. My też musimy 
podążać tą drogą. To jest coś ważniejszego niż internet, bo to dotyczy 
znacznie większego obszaru produkcji przemysłowej.

I wreszcie trzeci element – zostawiłem go na końcu, bo jest zdecydo-
wanie najważniejszy. Cechą całej energetyki odnawialnej jest zależność 
od pogody, zatem magazynowanie jest kluczowym zagadnieniem tech-
nologicznym. Magazyny to urządzenia teleinformatyczne. Jak intensyw-
ne są prace? Podam taki przykład: Toshiba „wykupowała” dwa lata temu 
w Azji południowowschodniej wszystkich specjalistów od czystości ma-
teriałów tylko w jednym celu. Pracują na nową generacją akumulatorów 
energii elektrycznej. 

Tylko biorąc pod uwagę te inwestycje, widzimy,  że powstało tak dużo 
fabryk, że problem kosztów tych akumulatorów musi by rozwiązany naj-
dalej w ciągu dwóch dekad. Oczywiście mówimy o przyszłości, więc nie 
wiem, czy to się stanie za 5 lat, za 7 czy za rok, ale na pewno to nastąpi.

Chyba nie muszę Państwu mówić, że funkcjonowanie wszystkich 
tych urządzeń jest warunkowane zaimplementowaniem elektroniki. 
Każde z urządzeń jest urządzeniem w istotnej części elektroniczno-
-teleinformatycznym.  

Teraz chciałbym przejść do głównych elementów tej technologii, 
pokazując, gdzie w niej jest miejsce dla teleinformatyki. Po pierwsze, 
przemiana energii odnawialnej w energię elektryczną lub cieplną wy-
maga sterowania. I to jest zadanie teleinformatyki. Implementacja te-
leinformatyki tej energii jest możliwa tylko wtedy, kiedy stworzymy 
warunki do produkcji fabrycznej. Wyprodukowanie 1 GW paneli fo-
towoltaicznych powoduje, że możemy zejść z kosztami do poziomu 60 
centów za Wat pik14, ale przy fabryce rzędu 8 – 9 GW cena spada dwa 
razy. Takie są realia dzisiejszej produkcji elektronicznej. W przypadku 

14 Wat pik, od Watt peak (ang) – moc jednego wata z panelu fotowoltaicznego 
przy nominalnych warunkach nasłonecznienia przyjmowanych umownie jako  
1000 W/m2 [przyp. red.]
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telewizorów, ta liczba jest jeszcze bardziej imponująca, przy przejściu 
od produkcji 1 mln do 10 mln zmieniliśmy koszty produkcji cztero-
krotnie. Mimo to jest to słabo rozumiane przez energetyków. A zatem 
stworzenie rynku zbytu dla paneli będzie powodowało bardzo silny 
spadek kosztów wytwarzania (slajd nr 12). 

Drugi punkt to stan produkcji w oparciu o dzisiejszą technologię. 
Wszystkie produkty są na razie w bardzo początkowej fazie rozwoju. 
Jest podobnie jak z telefonem komórkowym roku 1992. Szybko przy-
pomnijcie sobie Państwo, co się stało przez te 20 lat. Taka sama dro-
ga rozwoju czeka urządzenia, o których mówię, w nich są olbrzymie 
rezerwy. O rozwoju magazynów już powiedziałem, więc nie będę się 
powtarzał. Powiem tylko, że w Dreamlinerze tak naprawdę okazała się 
niesprawna elektronika i oprogramowanie. A to pokazuje, w jaki sposób 
ta technika jest w początkowej fazie rozwoju. W akumulatorze energii 
elektronika i oprogramowanie kosztuje więcej niż sam akumulator ener-
gii, na przykład w nowych telefonach komórkowych. Wreszcie wskazuje 
na to, że połączenie teleinformatyki i OZE nie oznacza, że możemy lub 
powinniśmy rezygnować z paliw kopalnych. Nadal mamy i będziemy 
mieli przemysł ciężki, i tam w podstawie powinny być wielkie elektrow-
nie. To jest tak, jak twierdzenie, że mamy samochód osobowy, który dla 
pewnych zastosowań  jest lepszy i z tego powodu likwidujmy ciężarówki. 

Nie likwidujmy. Powinniśmy myśleć i o nowoczesnych elektrow-
niach w podstawie, nie wykluczając elektrowni jądrowej, ale również 
powinniśmy mówić o małych źródłach energii. 

W związku z tym bardzo ważna jest też kwestia turbin gazowych. 
Zwracam Państwu szczególną uwagę na tę technologię. Turbiny ga-
zowe idealnie nadają się do stabilizacji niestabilnych źródeł. Fakt ten 
wykorzystali na dużą skalę Duńczycy. Przedstawiciel Ambasady Danii 
na pewno to potwierdzi. 

Przez cały okres pracy nad ustawą o OZE pracowaliśmy również 
nad koncepcją prosumenta. Uzgodniliśmy, jako przemysł ICT, z ca-
łym sektorem energetycznym strukturę komunikacji teleinformatyki 
i sprzętu dla przyszłego prosumenta. Tutaj jest efekt pracy warsztatów 
rynku energetycznego, zorganizowanego przez ministerstwo, przez 
URE, głównych dystrybutorów i przemysł ICT.
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Slajd nr 13 definiuje, w jaki sposób świat teleinformatyki opisany tu-
taj jako chmura internetowa, świat nowoczesnej informatyki po stronie 
operatorów dystrybuujących energię elektryczną i świat prosumentów 
powinny ze sobą współpracować. Zapisaliśmy tu sposoby tej współ-
pracy, które otworzą drogę do ewolucyjnej transformacji. Uważamy, że 
nie należy iść drogą Niemców, którzy przyjęli strategię ewolucyjnego 
przejścia od starej do nowej energetyki. Stąd występuje u nich nadmiar 
energii. My musimy pójść inną drogą, bo w przeciwnym razie będzie-
my mieli duże kłopoty. Na razie jednak wybraliśmy najgorszą z dróg. 
Czekamy z bronią u nogi, aż coś się stanie. 

Przemysł teleinformatyczny i elektroniczny sformułował szczegó-
łowe oczekiwania (slajd nr 14). Wielokrotnie były one przekazywane 
posłom i senatorom.

Powiem tylko o co chodzi. Jesteśmy gotowi do współpracy przy 
modernizacji sieci. Kłopot polega na tym, że z jednej strony mamy 
przemysł prywatny, bardzo zainteresowany zmianą, wysoce innowacyj-
ny, nowoczesny, a z drugiej strony mamy kontrolowane przez państwo 
quasi monopole. Bardzo trudno tym dwóm światom rozmawiać. Nie-
dobrze jest natomiast, że w parlamencie dominuje tylko – rozumiemy 
wszyscy dlaczego – ten element monopolu kontrolowanego przez pań-
stwo, ze szkodą dla kształtu obu ustaw. My nie popieramy tych ustaw 
w kształcie, w którym one teraz funkcjonują. One są szkodliwe dla 
nowoczesnego przemysłu prywatnego. 

Zwracam uwagę również, że zdefiniowaliśmy koszty wdrożenia. Te 
koszty, po pierwsze, nie występują przy prawidłowej strukturze zmian, 
wbrew temu co twierdzi pan minister Rostowski15, kosztem budżetu. 
W projekcie ustawy, który został przygotowany jako pierwszy przez 
dyr. Pilitowskiego, obciążeniem było przede wszystkim wykorzystywa-
nie do inwestycji środków prywatnych najzamożniejszych obywateli, 
zapłacenie im za to, żeby chcieli te pieniądze wyłożyć. 

Wskazujemy również na to, że posiadamy całą infrastrukturę do 
zmiany. Dzięki temu, że nie trzymaliśmy telekomunikacji zamkniętej, 
że uwolniliśmy ją, czyli poszliśmy nurtem europejskim, mamy dzisiaj 

15 Jacek Vincent Rostowski – Minister Finansów w rządzie Donalda Tuska [przyp. red.]
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zarówno nowoczesną telekomunikację, nowoczesną teleinformatykę, 
jak i dobry przemysł. Jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie tej 
zmiany. Zamiast kupować za granicą wielkie elektrownie  możemy pro-
dukować OZE w kraju. Wtedy oprócz kosztu będziemy jeszcze mieli 
miejsca pracy. I może to lepiej mieć energię o 30% droższą, kilkaset 
tysięcy nowych miejsc pracy i przesunąć ciężar inwestycyjny na polski 
przemysł, niż kupować za granicą wielkie turbiny i elektrownie atomo-
we. To oczywiście kiedyś trzeba zrobić, ale trzeba się zastanowić, czy 
to nie jest dobre spojrzenie na przemysł. 

Podsumowując – obecny porządek prawny z naszego punktu wi-
dzenia hamuje postęp techniczny, nie pozwala na efektywną konku-
rencję i powoduje wzrost kosztów produkcji energii. I można ukryć 
ten koszt, o czym wszyscy tutaj obecni na pewno słyszeli. Myślimy, że 
mamy problem, bo energia jest bardzo tania; nie budujemy elektrowni 
w Opolu, bo energia jest bardzo tania, nie wiemy jak zbudować energię 
jądrową, bo energia jest bardzo tania. Energia nie jest tania – chory jest 
system, który wyznacza tę cenę energii powodując, że zdekapitalizowa-
ny przemysł nie ma środków na odtwarzanie swoich sił wytwórczych. 
I wszyscy na to spokojnie patrzą. 

My proponujemy uruchomić mechanizmy, które będą motorem po-
stępu technicznego. One spowodują przejściowo wzrost kosztów ener-
gii, ale być może wtedy również inwestycje w podstawie energetycznej 
będą możliwe, mimo, że dzisiaj nie są. Otworzymy branżę energetycz-
ną na konkurencję i wykorzystamy wschodzące technologie. Mówię 
o przyszłości, w związku z czym nie mogę dziś określić, które  będą 
opłacalne, a które nie. Nikt w 1992 roku nie wiedział jak będzie wy-
glądał internet w 2013 r. Ale nikt nie miał wątpliwości, że trzeba w to 
wchodzić. Nie dokonywano żadnych kalkulacji. Dlaczego? Dlatego, że 
wtedy przemysł, który stymulował tę zmianę, był przemysłem inno-
wacyjnym. W przypadku energetyki to nie jest problem typowo polski. 
Sytuacja jest odmienna. To jest przemysł, który nie tylko w Polsce, 
ale i w całym cywilizowanym świecie energetycznym  broni się przed 
wolnokonkurencyjną zmianą, wymyślając bezpieczeństwo energetycz-
ne i parę innych rzeczy. 
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Żeby ten proces zacząć potrzebne są dwa filary (slajd nr 15 i 16). 
Pierwszy to ustawa o OZE, w której dla nas kluczową sprawą jest in-
formatyczny monitoring systemu wytwarzania z OZE. Po co nam ten 
system? Po to, żebyśmy uniknęli całej papierologii, którą zobaczyliśmy 
w ustawie. Tu nie podzielam poglądu pana dyrektora Pilitowskiego, że 
jest zbyt innowacyjnie. Polska jest krajem antyinnowacyjnym, w związ-
ku z tym w Polsce wszystko jest zbyt innowacyjne. To nie jest żadna 
innowacja, to jest zastosowanie istniejącego stanu techniki. Potrzebny 
jest też informatyczny rejestr rynku energii odnawialnej. Tylko wtedy, 
kiedy państwo zostanie wyposażone w takie narzędzia, będzie wie-
działo, co się na tym rynku naprawdę dzieje. Tak, jak każdy operator 
telekomunikacji wie, co się dzieje na jego rynku telekomunikacyjnym. 
Potrzebujemy informatycznego systemu stabilizacji źródeł energii 
OZE w prawie. Nie wiemy, czy to będzie miało miejsce. Wiele rze-
czy w prawie telekomunikacyjnym zostało zapisane, a następnie nigdy 
się nie zdarzyło. Przewidźmy tę kwestię oraz zapewnijmy zwiększony 
system wsparcia inwestycyjnego. Te 15 lat gwarantowanego zakupu 
to nic innego jak wsparcie inwestycyjne dla inwestorów prywatnych 
w ryzykownej technologii. Niech oni za to zapłacą.

Uruchommy ponad 550 mld zł środków z prywatnych kont. Skie-
rujmy istotną część tej sumy na inwestycje energetyczne, zamiast zadłu-
żać państwo. Niech obywatele zdecydują w jaki sposób to zbudować. 
To właśnie dlatego tę energetykę nazywamy energetyką obywatelską.  
Dajmy im to prawo. Ja nie przesądzam, czy energetyka prosumencka 
powstanie, nie jestem Pytią. Mogę również podać przykłady techno-
logii, które się nigdy nie zdarzyły, chociaż wydawało się, że się zdarzą. 

Równie ważne jest dla nas prawo energetyczne, w części dającej 
szansę, by te systemy, które są, a których nie należy, broń Boże, 
ruinować, o co mnie kiedyś posądzano, były adaptowane do po-
wszechnego środowiska mikroźródeł. Oczywiście, jeżeli podejmuje 
się decyzje o tym, żeby nie zakładać liczników zdalnego odczytu, to 
w ten sposób załatwia się już sprawę. Nie ma mowy o dostosowa-
niu tych sieci do szczegółowego pomiaru. To jest tylko narzędzie, 
ale wytrącenie sieciom energetycznym tego narzędzia z kosztów 
powoduje, że nawet jakby wszyscy prezesi spółek dystrybucyjnych 
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chcieli przystosować swe sieci do połączenia tych mikroźródeł, to 
nie przystosują. Jeżeli uchwalimy prawo energetyczne  w taki spo-
sób, że nie będzie tego elementu, to nie będzie żadnych prosumen-
tów. Będzie tak jak z podpisem elektronicznym – Państwo uchwalili 
w Wysokiej Izbie podpis elektroniczny. I jak to działa? Ważna jest 
budowa infrastruktury elektrycznej dla motoryzacji, otworzenie 
sieci elektronicznych dla komunikacji maszyna – maszyna. Mamy 
wszystko gotowe, łącznie z protokołem IP w sieciach telekomu-
nikacyjnych do takiego zarządzania i stworzenia obowiązku udo-
stępniania drogi przesyłu energii. W tej chwili takiego obowiązku 
udostępniania drogi nie ma.  Skutki finansowe (slajd nr 17) bardzo 
zależą od modelu. Według naszych wyliczeń są one pozytywne, 
a nie negatywne dla budżetu, ze względu na dominujące wpływy 
z VAT. Prosument nie odlicza VAT.  Motoryzacja ma szereg aspek-
tów teleinformatycznych, z których najważniejsze będą przełamane 
po przełamaniu bariery cenowej. Uważamy, że zapotrzebowanie na 
motoryzację elektryczną może powstać tylko wtedy, kiedy będą ła-
two dostępne punkty ładowania. Nikt nie kupi samochodu, jak nie 
ma go gdzie naładować. 

Co nam to da? Da nam zwiększenie zatrudnienia. Oceniamy, 
że będzie to ok. 120 tys. osób w samym utrzymaniu sieci na każdy 
GW zainstalowanej mocy, w realnie zainstalowanych  mikroźró-
dłach (nie w małych źródłach) i  60 tys. miejsc pracy w przemyśle. 
Zwiększymy efektywność ekonomiczną i wreszcie będziemy stymu-
lować inne branże. Te dwa czynniki polecamy szczególnej uwadze 
ustawodawcy.

I na koniec jeszcze jedna informacja. Wdrożenie powszechnego 
opomiarowania sieci to pierwszy etap wejścia na drogę Internetu rze-
czy. Jeżeli zakładamy, że Internet rzeczy się zdarzy, to powinniśmy 
założyć, że musimy zdecydować się na upowszechnienie liczników 
zdalnego odczytu. Dziękuję bardzo. 
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SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję, panie doktorze. Proszę teraz pana doktora Tomasza Sie-
wierskiego z Politechniki Łódzkiej  o bardzo syntetyczne, 15-20 minu-
towe wystąpienie. 

DR TOMASZ SIEWIERSKI
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka

Dziękuję bardzo za zaproszenie. W swoim wystąpieniu postaram 
się przedstawić sprawy związane z generacją rozproszoną, energety-
ką prosumencką od innej strony. Jestem inżynierem i dla mnie są to 
kwestie związane z eksploatacją sieci, z przyłączeniem, z bezpieczeń-
stwem systemu, które nie są pewnie tutaj popularne, ale są częścią 
rzeczywistości. Pracuję w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki 
Łódzkiej, zajmuję się integracją źródeł odnawialnych oraz kwestia-
mi systemowymi. Cała prezentacja oparta jest o projekt europejski, 
realizowany w ramach programu Inteligent Energy Europe sprzed 6 lat. 
Wtedy to kraje zachodnie zaczęły po raz pierwszy oceniać kwestię 
rozwoju energetyki odnawialnej w kontekście  finansowym. Pojawił 
się problem związany z tym, że energetyka odnawialna została wyjęta 
z rynku. Kiedy w roku 1996 został wprowadzony w Europie rynek, 
stwierdzono, że sektor elektroenergetyczny ma być konkurencyjny. 
W roku 2001 stwierdzono, że jest to energetyka specjalnej troski 
i dlatego na mocy dyrektywy 7716 po raz pierwszy wyjęto energetykę 
odnawialną  z rynku. Państwa najbardziej zaawansowane w kwestii 
zastąpienia klasycznej energetyki energetyką odnawialną zaczęły mieć 
w latach 2005 – 2006 pierwsze problemy związane z kosztem tej 

16 Dyrektywa 2001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 r. 
w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym 
rynku energii elektrycznej [przyp. red.]
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energetyki. I projekt MASSIG17, który był projektem badawczym 
miał sprawdzić możliwości ograniczenia tych kosztów, a tym samym 
przyspieszenia rozwoju energetyki odnawialnej. Każdy spośród 8 
partnerów z 6 krajów musiał przeanalizować, co wpływa w danym 
kraju na energetykę odnawialną i energetykę rozproszoną. I tutaj było 
bardzo różnie. Oczywiście część elementów była wspólna, bo wszę-
dzie jest kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która jest od 
nas niezależna, wszędzie występuje kwestia dostępności mocy przy-
łączeniowej, systemów wsparcia, przy czym przy systemach wsparcia 
mówimy nie tylko o wysokości efektywności, ale przede wszystkim 
stabilności, przewidywalności. Tym się zajmowaliśmy jako głównym 
elementem (slajd nr 18).

Następna rzecz – zasoby naturalne. W każdym kraju sytuacja  wy-
gląda inaczej. Kolejna to postęp techniczny, który jest krzywą uczenia 
się związaną ze spadkiem nakładów inwestycyjnych, zmianą współ-
czynnika wykorzystania mocy oraz stabilnością produkcji. I w końcu 
konkurencja. Dla Polski pojawiły się dwa dodatkowe elementy, w tym 
jeden, który nie występował w innych krajach. Otóż – oprócz tego, 
że energetyka odnawialna zwiększa w tej chwili koszty energii dla 
odbiorcy końcowego, przez co pojawia się problem bariery konku-
rencyjności gospodarki (bez carbon taxu18  Europa musi uważać na to, 
o ile wzrasta cena energii elektrycznej, czyli pojawia się ograniczenie 
tego rozwoju względem konkurencyjności gospodarki), to dla Polski 
pojawił się dodatkowy problem,  jakim jest dochód generowany przez 
energetykę odnawialną w postaci elementów instalacji współspalania. 
50% polskiej energetyki to współspalanie, które generuje dochód dla 
państwa, ale niekoniecznie optymalny dla rozwoju całej energetyki 
odnawialnej.

17 MASSIG – projekt Market Acces for Smaller Size Inteligent Electricity Generation 
(Dostęp do Rynku dla Małych Inteligentnych Źródeł Energii Elektrycznej), realizo-
wany przy wsparciu finansowym UE, którego zadaniem jest zidentyfikować, opisać 
i przeanalizować pod względem technicznym, ekonomicznym i prawnym rozwiąza-
nia pro-rynkowe [przyp. red.]

18 Carbon tax – (podatek węglowy) – podatek wprowadzony w celu ochrony środo-
wiska, którego wysokość uzależniona jest od emisji CO2 i gazów cieplarnianych do 
środowiska, mający na celu ograniczenie globalnego ocieplenia [przyp. red.]
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Drugim elementem są nowe miejsca pracy. Wszyscy chcieliby, żeby 
tak było, musimy więc bardzo pilnować, żeby te nowe miejsca pracy 
powstawały. Mówiąc o energii odnawialnej i generacji rozproszonej na 
rynku energii elektrycznej, trzeba powiedzieć jasno, że jest to kwestia 
samego modelu rynku,  jeżeli chodzi o implementację tej energetyki. Mo-
del europejski oparty jest na modelu tzw. miedzianej płyty (slajd nr 19). 

Na rynku hurtowym energia elektryczna w Rzeszowie i w Szczeci-
nie kosztuje w danej godzinie, w danym momencie tyle samo, co jak 
wiemy nie jest prawdą. Parafrazując, można to porównać do transportu 
mebli – koszt ich przewiezienia z Warszawy do Łodzi i z Warszawy 
do Szczecina nie będzie taki sam. I to wszyscy wiedzą. Pojawia się też 
kolejny problem – rynek energii jest rynkiem towaru bardzo homo-
genicznego. To nie jest rynek telekomunikacyjny, gdzie oprócz nowej 
taryfy dostajemy jeszcze telefon z nowymi gadżetami. Jest to towar, 
który ciężko sprzedaje się jako towar o różnych cechach. To wciąż  się 
zmienia, ale jest ciągle problemem. Ceny rynkowe słabo odzwiercie-
dlają w tym systemie sygnały lokalizacyjne, takie jak informacja gdzie 
i kiedy jest potrzebna generacja,  zaś system taryf   jest systemem sta-
bilnym, uśrednionym w okresach rocznych, w związku z czym bardzo 
prostym, łatwym, przyjaznym do zrozumienia, natomiast dalekim od 
funkcjonowania systemu. 

Stwierdziłem na początku, że energetyka odnawialna nie jest w sta-
nie konkurować z innymi technologiami. Z czego to wynika? Przede 
wszystkim  są wyższe nakłady inwestycyjne, i trzeba tutaj zaznaczyć, 
że dotyczy to tylko niektórych technologii. Część technologii zaczyna 
być porównywalna, jeżeli chodzi o cenę, z innymi technologiami kla-
sycznymi. Ale pojawia się inny problem związany ze współczynnikiem 
wykorzystania mocy. Czym on jest? Otóż,  mamy moce produkcyjne, 
ale wykorzystujemy je tylko przez niewielki okres w roku, w związ-
ku z tym zainwestowany kapitał ma słabą stronę zwrotu. Ta sytuacja 
powoduje, że zwrot zainwestowanego kapitału jest niski, w związku 
z czym energia musi być odpowiednio droższa. Pojawiają się koszty 
operacyjne, koszty bilansowania, niestabilność, nieprzewidywalność 
produkcji i ograniczoność sterowania. W końcu energetyka odnawialna 
miała do tej pory problemy z dostawą dodatkowych usług, które były 
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dostępne w innych technologiach wytwórczych, takich jak regulacyjne 
usługi systemowe.

Jeżeli chodzi o systemy wsparcia finansowego, które są konieczne, 
by ta energetyka zaczęła się rozwijać (potrzebne do zainicjowania pew-
nego procesu), to jest kwestia wspierania samej inwestycji, czyli dotacji 
do inwestycji oraz tzw. wsparcie operacyjne. Tu mamy dwa systemy feed-
-in tariff (FiT), czyli taryfy specjalne oraz kwoty obligatoryjne. My zde-
cydowaliśmy się  na kwoty obligatoryjne, czyli zielone certyfikaty. Za 
chwilę powiem o konsekwencjach tego posunięcia, bo to stanowienie 
systemów wsparcia w sytuacji otoczenia rynkowego jest bardzo istotne. 

W tej chwili trwa bardzo ożywiona dyskusja, jeżeli chodzi o system 
naszego wsparcia dla energetyki odnawialnej (slajd nr 20). W czasach, 
kiedy ten projekt prowadziliśmy, Niemcy zarzucali nam, że źle robi-
my wchodząc w system kwot obligatoryjnych, czyli zielonych certy-
fikatów. Ale my tłumaczyliśmy, odpowiednio argumentując, że jest to 
efektywniejsze wykorzystanie mocy. Dopłata do inwestycji jest mało 
efektywna, natomiast w przypadku, kiedy my dopłacamy do czystej 
energii w postaci certyfikatu, rynek szuka automatycznie technologii, 
która jest w danym momencie najtańsza. Dziś wiemy, że niestety efekty 
tego nie są najlepsze, to działanie spowodowało dynamiczny rozwój 
generacji wiatrowej przy bardzo słabym rozwoju innych technologii. 
Akurat, jeżeli chodzi o wiatr, przy małych zasobach magazynowania 
energii ta technologia nie jest najkorzystniejsza, jeżeli chodzi o krajowy 
system  elektroenergetyczny. 

Drugi problem, który się pojawił, to kwestia skali. Zaczęliśmy wspie-
rać przede wszystkim duże zintegrowane projekty, takie, które niestety 
wymagają dużych inwestycji dla integracji z systemem przesyłowym. 
W wypadku funkcjonowania certyfikatów, kiedy występuje niedobór, 
mamy sytuację taką, że tak naprawdę działamy w oparciu o system feed-
-in tariff. Poza tym zbliżamy się do kwot obligatoryjnych, mamy duże 
wahania ceny. Ja za chwilę to pokażę, na czym to polega. Ten system od 
początku nie był najlepiej zdefiniowany w naszym przekonaniu. Problem 
z siecią polega na tym, że przedsiębiorstwa sieciowe muszą inwesto-
wać w przyłączanie dużych źródeł. Muszą inwestować i często właśnie 
w przypadku energetyki wiatrowej zwrot z tego kapitału, jeżeli chodzi 
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o inwestycje w sieć, jest niewielki, gdyż wykorzystanie majątku siecio-
wego jest ograniczone. Jeżeli buduje się linie, których moc szczytowa 
wykorzystywana jest przez kilka godzin w roku, to oczywiście powstaje 
naturalny konflikt na linii inwestor – firma dystrybucyjna, czy też ope-
rator systemu przesyłowego i regulator, który pozwala lub nie pozwala 
odzyskać te koszty.

Następna kwestia, która się pojawiła, to kwestia dużych instalacji 
współspalania i biomasy. Wszyscy o tym wiemy, że to nie jest miejsce, 
żeby o tym rozmawiać, więc chciałem tylko podkreślić, że w tej chwi-
li w Polsce jest ona wykorzystywana w dużych instalacjach, głównie 
elektrownianych, ze sprawnością poniżej 30% wartości energetycznej 
tej biomasy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zwykła dobra instalacja 
kominkowa DGP19 ma sprawność w okolicach 70% lub nawet trochę 
więcej, to być może opłaca się bardziej dać wsparcie dla tych indywidu-
alnych instalacji, które dodatkowo zmniejszą udział lycry i butelek PET 
w tym spalaniu. W związku z tym regulacja wysokości wsparcia z wy-
korzystaniem tylko dwóch elementów, czyli opłaty zastępczej i kwoty 
obligatoryjnej jest mało efektywna. System jest zbyt drogi w wypadku 
małych inwestorów, i konieczne jest wprowadzenie czegoś prostsze-
go, tak jak zrobili to Brytyjczycy, przechodząc konwersję na system 
taryf. Proponujemy więc zastosowanie dla małej energetyki systemu 
taryf, dla energetyki średniej pozostawienie kwestii wyboru  taryfy lub 
systemu certyfikatów, natomiast dla dużej energetyki – dalej jesteśmy 
przekonani, że system certyfikatów nie jest zły, ale wymaga znaczących 
zmian, by odzwierciedlał dodatkowe elementy. Na slajdzie nr 21przed-
stawiono przykład z Rynku Zdolności Wytwórczych. Proszę spojrzeć 
na wykres – Rynek Zdolności Wytwórczych to  płatność za moc, czyli 
za gotowość do produkcji na  rynku funkcjonującym w Stanach Zjed-
noczonych. My tworząc system certyfikatów nie wzięliśmy tego pod 
uwagę. Jeżeli mamy za mało mocy w systemie, to oczywiście cena bę-
dzie się zbliżała do naszej ceny wykupu, ceny referencyjnej, u nas opła-
ty zastępczej. Jeżeli natomiast przekroczymy moc, która jest konieczna 
w systemie, cena spadnie do zera. W związku z tym, system z natury, 

19 Kominki DGP – kominki z funkcją dystrybucji gorącego powietrza [przyp. red.]
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oczywiście pomijając to, że w tej chwili mamy nieciągłość prawa, która 
jest głównym elementem  wahań cenowych, będzie przewidywał wa-
hania cen w przypadku nadwyżki certyfikatów.

Co możemy zrobić, żeby pomóc małej energetyce odnawialnej 
i rozproszonej? Oto kilka proponowanych rozwiązań w kontekście 
rynkowym. Po pierwsze liczniki rewersyjne, tzw. wirtualne magazyny 
energii elektrycznej. Wiąże się z tym bardzo prosta wymiana liczników 
na dwukierunkowe oraz niskie koszty, ale też niestety mała efektyw-
ność, gdyż w tym momencie zachowanie się odbiorcy czy prosumenta 
nie jest sterowane zewnętrznymi sygnałami cenowymi. Nie jest też 
uwzględniona aktualna sytuacja w systemie, czyli brak jest informacji 
kiedy system potrzebuje energii, albo kiedy ma jej za dużo. W związku 
z tym jest to rozwiązanie bardzo proste, ale nie przyszłościowe. Drugie 
rozwiązanie, które jest popularne w Europie, to oczywiście ogranicze-
nie mocy szczytowej, czyli tzw. peak shaving, czyli zarządzanie popytem. 
Znowu prosta modernizacja liczników, niskie koszty związane z tym, 
przede wszystkim ograniczenie inwestycji sieciowej, ale w przypadku 
takiego systemu jak polski, (który jest oparty na monokulturze genera-
cji, czyli mamy ponad 90% generacji opartej na węglu i mocy szczyto-
wej, której wahania pomiędzy doliną a szczytem nie są duże), efekt jest 
oczywiście ograniczony. Następne rozwiązanie, które analizowaliśmy 
już dla wszystkich krajów, to grupy bilansujące, czyli tworzenie (slajd 
nr 22) klastra technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ce-
lem zmiany parametrów eksploatacyjnych i zwiększenia efektywności 
takich źródeł. Skutki to prosta modernizacja liczników, ograniczenie 
kosztów bilansowania – jednego z głównych elementów powodujących 
niepewność inwestora w źródłach odnawialnych na rynku konkuren-
cyjnym. Potrzebny byłby tutaj, o czym będę mówił za chwilę, tzw. 
rynek detaliczny. Połączenie źródeł w klastry nie uwzględnia niestety 
ograniczeń sieciowych. Jeżeli chcielibyśmy łączyć duże klastry w sze-
rokim obszarze geograficznym, pojawi się problem w systemie mie-
dzianej płyty, czyli w europejskim systemie rynku energii elektrycznej, 
nieuwzględniania tzw. składnika G, który jest możliwy do uwzględnie-
nia w systemie amerykańskim.
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Dostawa regulacyjnych usług systemowych – oprócz energii, którą 
kupujemy, musimy mieć zapewnione takie parametry jak częstotliwość 
i napięcie. Tutaj niestety, żeby to było możliwe (a jest już możliwe 
w Danii – w Danii źródła odnawialne dostarczają usługi regulacyjne) 
potrzebujemy bardziej zaawansowanych systemów sterowania i ko-
munikacji. Są to nieco wyższe koszty, no i pojawia się jeszcze aspekt 
dodatkowy. Rezerwowanie ogranicza produkcję energii odnawialnej, 
czyli  idąc w kierunku bardziej dostosowanych do rynku źródeł, czy 
też do systemu źródeł, musimy ograniczyć częściowo produkcję energii 
odnawialnej. To jest dylemat.

Następny aspekt, który analizowaliśmy, to wykorzystanie zasobni-
ków energii elektrycznej, o czym powiem za chwilę. I tu znów koniecz-
ne są znaczne nakłady inwestycyjne,  ale pojawia się duża efektywność, 
jeżeli chodzi o zmianę pozycji źródła na rynku. 

Kolejnym elementem jest energia dla odbiorców końcowych 
zmienna w czasie. Byliśmy bardzo negatywnie nastawieni do tego, gdyż 
z doświadczenia wiemy, że na świecie to się praktycznie nie sprawdza. 
Rozpatrując czynnik ludzki trzeba powiedzieć, że najważniejsze jest 
głównie jego wykluczenie. Doświadczenia Kalifornii, Nowej Zelandii, 
Australii pokazują, że elastyczność odbiorcy jest w takiej sytuacji nie-
wielka. I to, na co stawiamy to integracja odnawialnych źródeł energii, 
tzw. zaawansowanych systemów zarządzania popytem, które wyklu-
czają człowieka. Czyli mówiąc o sieciach inteligentnych, zarządzaniu 
budynkami, o tym wszystkim, co jest w projektach, w których uczestni-
czymy, to trzeba powiedzieć, że mamy bardzo obiecujące wyniki. Jeżeli 
mieliśmy 7-13% elastyczności  w wypadku klasycznego zarządzania 
popytem, to tutaj dochodzimy do 27%. To ilustruje co możemy zro-
bić  tworząc klastry, czyli grupy bilansujące. Na slajdzie Państwo widzą 
rozrzut błędu prognozowania dla farm wiatrowych. Analiza dotyczyła 
całej Danii, Austrii i Holandii. 

I widać, że to rzeczywiście bardzo się zmienia, jeżeli łączymy  
klastry. Warunek jest niestety taki, że połączenie wiatraka spod 
Szczecina i z Rzeszowa jeszcze raz niestety spowoduje problemy, 
które będzie mógł rozwiązać tylko operator systemu przesyłowego 
i dystrybutor. 
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Jakie są potencjalne korzyści – przede wszystkim wejście na rynek 
hurtowy, na rynek usług systemowych, czyli likwidacja barier minimal-
nego poziomu generacji, zmiany mocy, kwestie techniczne. Niektóre 
aspekty są wręcz wskazane, np. kwestia regulacji napięcia przy źródłach 
rozproszonych, w wypadku obszarów sieci niskiego napięcia wymaga 
koordynacji. Tam trzeba pracować wspólnie, w związku z tym tworze-
nie klastrów będzie konieczne. Przykładem mogą być jednostki wirtu-
alne, rozproszone w całych Niemczech (slajd nr 23).

Wykorzystanie zasobników energii elektrycznej – tutaj było sporo 
na ten temat, więc powiem w skrócie: analizowaliśmy tutaj, jak widać, 
wszystkie możliwe technologie (slajdy nr 24, 25 i 26).

Część technologii jest dostępna w Polsce, cześć nie, to wynika z lo-
kalizacji. Technologie tak dojrzałe, jak elektrownie szczytowo-pompo-
we oraz dużoskalowe systemy sprężonego powietrza wymagają pewnej 
infrastruktury, której my nie mamy, albo używamy jej w innych celach. 

W prowadzonych badaniach kwestia nakładów kapitałowych oraz 
kwestia sprawności tych źródeł powodowała, że dobieraliśmy elementy 
dla źródeł fotowoltaicznych oraz dla źródeł wiatrowych, dla sieci niskie-
go i średniego napięcia na terenie Niemiec i Austrii. Kwestia dotyczyła 
lokalizacji oraz doboru źródła. Wnioski są niestety negatywne. Na tę 
chwilę zastosowanie zasobników energii elektrycznej jest ekonomicznie 
nieuzasadnione. To wynika przede wszystkim z tego, że te elementy są 
ciągle zbyt drogie, mają zbyt niską sprawność, a przede wszystkim mają 
zbyt krótki czas życia w stosunku do nakładów inwestycyjnych.   Ta sytu-
acja miała miejsce właściwie we wszystkich krajach. I nie chodziło tylko 
o bilansowanie samego źródła, ale również o aktywne uczestnictwo za-
sobników jako niezależnych w rynku energii elektrycznej. Dodatkowym 
źródłem, którego nie analizowaliśmy, a które jest całkiem obiecujące, jest 
udział dochodów z rynku rezerw i regulacji.

Na pewno pewnym rozwiązaniem będzie połączenie zasobników 
z samochodami elektrycznymi, bo to jest oczywiście naturalny zasobnik. 
W przypadku samochodu elektrycznego akumulator jest w tej chwili jego 
słabym punktem. Składając czasami dwa minusy możemy dostać plus. 
W związku z tym jeżeli połączymy kwestię samochodów oraz samocho-
dów jako zasobników, sytuacja staje się bardziej obiecująca. Natomiast 
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bardzo pozytywne było skojarzenie zasobników energii, zasobników cie-
pła i kogeneracji. I ten przykład pochodzi  z Danii, być może obecny tu 
przedstawiciel Danii zechce na ten temat nam coś powiedzieć. 

Kwestia rynku detalicznego (slajd nr 27) – w skrócie postaram się 
tutaj powiedzieć, o co chodzi. Przede wszystkim na kilka z tych metod 
rynek detaliczny jest skazany. Chodzi o to, żebyśmy mieli płynność 
rynku, lepsze powiązania pomiędzy ceną na rynku hurtowym i deta-
licznym. W tej chwili te powiązania są słabe, widoczne tylko w długim 
okresie. Są też uproszczone zmiany dostawcy, no i to co najważniejsze 
– uproszczone procedury przyłączenia źródeł rozproszonych. 

Infrastruktura telekomunikacyjna czyli zaawansowane systemy po-
miarowe – była już o tym mowa, więc chciałem tylko zwrócić uwagę, że 
głównym problemem jest kwestia pojawiającej się standaryzacji.  Przy 
masowej ilości źródeł, która kiedyś ma nastąpić, od początku powin-
niśmy mieć pewną standaryzację rozwiązań, żeby to wszystko dobrze 
działało. I większość badań  prowadzonych w tej chwili na Zachodzie 
dotyczy właśnie tego, jak ma to wyglądać pod względem technicznym, 
gdzie kwestia standaryzacji oraz automatyzacji urządzeń domowych 
jest kluczowa. 

Tak mniej więcej może wyglądać dystrybucyjna sieć inteligentna, 
odpowiednia dla prosumentów (slajd nr 28). To, na czym się w tej 
chwili skupiamy, to kwestia standaryzacji oraz budowa  inteligentnych 
urządzeń domowych. Jeszcze raz podkreślam – doświadczenia mó-
wią - usunąć czynnik ludzki, to jest najistotniejsze, stworzyć systemy 
masowe, poza wiedzą, poza aktywnym uczestnictwem.  Kwestią po-
zostają liczniki energii elektrycznej, które się tutaj pojawiają. Podjęte 
zostały już decyzje, że będą to liczniki, których właścicielem będzie 
zakład energetyczny, czyli dystrybutor. Tutaj mamy pewne wątpliwości, 
dlatego, że potrzebne jest nam coś takiego jak energy box, czyli integra-
cja licznika inteligentnego i smart boxu. Miejmy nadzieję, że wszystko 
pójdzie dobrze, na pewno byłoby łatwiej, gdyby klient decydował, co 
ma na wyjściu.

Przechodząc do wniosków (slajd nr 29) – może wyglądają pesymi-
stycznie, ale trzeba zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość. Małe źródła 
nie są w stanie ciągle konkurować z dużymi jednostkami wytwórczy-
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mi, potrzebują nadal wsparcia. Z tym wsparciem musimy się liczyć, 
musimy uwzględniać to w kosztach. I to, co musimy starać się robić, 
to musimy zoptymalizować system wsparcia. W tym kontekście małe 
źródła są dla nas bardzo cenne, gdyż minimalizują przede wszystkim 
koszty przyłączenia do sieci i wykorzystania zasobów sieciowych. Usu-
wają ograniczenia techniczne i nie naruszają bezpieczeństwa systemu. 
W związku z tym trzeba stworzyć cały system, który będzie uwzględ-
niał całościowy koszt postępu, w tym koszt przyłączenia i wykorzysta-
nia infrastruktury sieciowej.

Kolejny aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę to kwestia sta-
bilizacji przepisów. Inwestycje w energetyce to są inwestycje, nawet 
w energetyce rozproszonej, na 15 lat. Inwestor, zwłaszcza drobny, musi 
mieć pewność, że rozwiązania rynkowe będą stabilne. Może nawet nie 
perfekcyjne, ale będą ewoluowały w sposób przewidywalny. 

Kwestia modelu europejskiego – my sami tego nie zmienimy, tak 
samo jak sami nie zmienimy kwestii współspalania, prawdopodobnie 
zrobią to za nas Niemcy. 

Generacja rozproszona minimalizuje integrację źródeł odnawial-
nych i maksymalizuje efekt, o tym już była mowa.

No i w końcu ostatnia uwaga – ostrożnie z wymianą liczników. 
Trzeba spojrzeć na masową wymianę liczników z dystansem. Komi-
sja Europejska wyraźnie mówi – wymiana tak, jeżeli jest komercyjnie 
uzasadniona. Ja nie chciałbym sytuacji, w której wymiana liczników 
odbywa się tylko w celu ułatwienia dystrybutorom minimalizacji 
kosztów odczytu. Te urządzenia będą kluczowym interfejsem dla 
energetyki rozproszonej. W związku z tym to sugeruje budowanie 
bardzo zaawansowanych pilotażowych instalacji, na których będzie-
my się uczyli. Sugerowałbym ostrożne podchodzenie do dużych in-
westycji, jeżeli chodzi o liczniki inteligentne na masową skalę. Suge-
ruję po prostu, żeby robić to stopniowo, śledząc to co się właśnie 
dzieje w energetyce prosumenckiej w innych krajach, nadążać za tym, 
dlatego, że możemy przy masowym rolloucie20 mieć problemy w przy-
szłości. Dziękuję.
20 Rollout - rozszerzanie rynku (stopniowe wprowadzanie nowego produktu lub usłu-

gi na rynek w poszczególnych regionach kraju) (kat.: marketing) [przyp. red.]
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SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję bardzo, Panie Doktorze. 
Zaczynamy drugą część konferencji. Poproszę teraz Prezesa Insty-

tutu Energetyki Odnawialnej, pana Grzegorza Wiśniewskiego o przed-
stawienie prezentacji „Scenariusze rozwoju energetyki prosumenckiej 
i mikrogeneracji w Polsce do roku 2020 – założenia krajowej mapy 
drogowej opartej na mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii”.

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI,
Instytut Energetyki Odnawialnej

Panie Przewodniczący, Panowie Senatorowie, Szanowni Państwo. 
Przede wszystkim chciałem podziękować jednemu ze 170 zespołów 
parlamentarnych za to, że zajął się tą tematyką. Pani dr Michałowska-
-Knap na początku mówiła, że ma trudne zadanie, żeby przedstawić 
stan faktyczny, gdyż nie mamy statystyk, nie mamy informacji. I rze-
czywiście, gdyby nie spotkanie senackie, prawdopodobnie nie byłoby 
tej mobilizacji, żeby dokonać policzenia wszystkich instalacji. Na mnie 
spadł inny ciężar - policzenia instalacji w przyszłości, do roku 2020. 
I jest to pierwsza taka próba, i mam nadzieję, że będą kolejne okazje 
do tego, żeby te wyniki były reprezentatywne, żeby były jeszcze lepsze. 
Proszę Państwa, tak się składa, że przede mną powinien wystąpić pan 
Preben Maegaard, legenda energetyki prosumenckiej i europejskiej, 
który pomimo swego wieku wciąż jeździ po wszystkich kontynentach 
(slajd nr 30). Był niedawno  w Polsce i oglądał nasze instalacje, ale tak 
się złożyło, że niestety dziś nie mógł się pojawić. 

On patrzy na technikę z perspektywy człowieka, z pespektywy 
obywatela. I tak jak ponad 30 lat temu miał odwagę, założył Folke-
center - duńskie centrum,  które dało podstawy rozwoju energetyki 
prosumenckiej, i tyle lat w tym kierunku działał, teraz znowu wyka-
zał się olbrzymią odwagą i wydał książkę, która mówi już nie tylko 
o prosumencie, który coraz częściej złości się na zaopatrzenie w ener-
gię z centralnej elektrowni, a czasami z konieczności zaczyna działać 
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poza siecią, ale mówi o całych miastach i gminach, które starają się 
być samowystarczalne i dobrze sobie z tym radzą. Zachęcam  Pań-
stwa w ramach edukacji, energetyki obywatelskiej i prosumenckiej do 
zapoznania się z tą publikacją. Chciałbym przedstawić jeden z moich 
ulubionych obrazków (slajd nr 31), bo Dania to jest energetyka roz-
proszona, to jest energetyka prosumencka. I w czasie, kiedy zaczął się 
pierwszy kryzys energetyczny, w zasadzie Dania wyglądała tak jak my 
w tej chwili. Zanim pan Maegaard zaczął działać, było jedynie kilka 
elektrowni systemowych. I co się potem stało – widzicie Państwo, jak 
się zagęściła mapa duńska jeśli chodzi o elektrownie, elektrociepłow-
nie, ciepłownie. To jest właśnie ten przykład. Tutaj jest potrzebna nie 
tylko technika, bo my teraz tylko o technice mówiliśmy. Nie chodzi 
o to, żeby maszyna z maszyną się porozumiała. Tu chodzi o ludzi. 
I w Danii taki model energetyki się rozwijał, dlatego, że wszystko za-
częło się od spółdzielczości, od tego, że ludzie chcieli ze sobą współ-
pracować, chcieli wspólnie coś robić. I zrobili dużo.

I dopiero potem pojawiła się technika. Ale najpierw była wola ludzi. 
I mam nadzieję, że Polska mapa energetyki też będzie się tak zmieniać. 
I jest rzeczą kuriozalną, że w polityce energetycznej - jedynym doku-
mencie rangi państwowej nie ma mapy kraju. To jest chyba jedyny kraj, 
który nie ma mapy, dlatego że ma parę elektrowni systemowych i nie 
patrzy na problem  regionalnie, lokalnie, chociaż to taka właśnie ta 
energetyka powinna być. 

Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, co jest bezpośrednim źródłem 
mojego dzisiejszego wystąpienia. Otóż wiedząc o konferencji w Se-
nacie, wspólnie ze Związkiem Pracodawców Forum Energetyki Od-
nawialnej i firmami zielonej rozproszonej energetyki przygotowaliśmy 
mapę drogową rozwoju energetyki prosumenckiej. Niektóre firmy są 
reprezentowane dzisiaj na sali. Chciałem im podziękować, że idziemy 
do przodu. Tu nie zawsze jest tak, że taki nakład od razu się zwróci. 
Firmy energetyczne mają własne strategie na trzy lata i nie chcą po-
nosić dalszych kosztów, natomiast w tym przypadku trzeba myśleć 
trochę dalej. I chciałem też na ręce pana dyrektora Templina podzię-
kować Fundacji Heinricha Bölla za pomoc w opracowaniu tejże mapy 
drogowej. 
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Proszę Państwa, mówiliśmy do tej pory o technice, mówiliśmy 
o telekomunikacji, mówiliśmy o branży ICT i mówiliśmy o sieciach, 
zwłaszcza sieciach dystrybucyjnych. Ja powiem trochę inaczej - ta mapa 
drogowa, nad którą pracowaliśmy, oparta jest na czymś innym. Ona jest 
oparta przede wszystkim na mikroinstalacjach i na prosumentach, a nie 
na sieciach, na teleinformatyce. Uważamy, że od tego trzeba zacząć. 
Bo to pojedynczy ludzie mogą to zrobić. A później, jak będą razem 
działać, to pojawią się wtedy kwestie sieciowe i teleinformatyczne. 

Powołam się na Jeremiego Rifkina21, który w nowej książce podał 
pięć filarów rewolucji energetycznej. Żeby rozwinąć energetykę pro-
sumencką, energetykę obywatelską, najpierw muszą być technologie 
i mikrotechnologie energetyczne. Jeżeli ich nie ma, to nie ma nad czym 
pracować, bo to jest dalej próżnia. Idąc dalej – właściciele budynków 
muszą być prosumentami i te budynki muszą być mikroelektrowniami. 
I ja tylko o tym dziś chcę powiedzieć. Dalsze kroki to oczywiście tech-
nologie magazynowania energii i technologie dzielenia się nadwyżkami 
energii  (tak jak w internecie dzielimy się nadwyżkami wiedzy). No 
i oczywiście wprowadzenie samochodów elektrycznych na warunki 
polskie. Nie możemy tych rzeczy mieszać. Musimy wiedzieć, co jest 
pierwsze, co jest niezbędne, po to, żeby nie zaczynać od końca, bo ina-
czej do niczego nie dojdziemy. Ale z drugiej strony jeżeli nie ma całego 
systemu, to będziemy krążyć w zamkniętym kręgu i nie będziemy mogli 
zwiększyć skali naszego działania. 

Pani dr Michałowska powiedziała, że po raz pierwszy w dokumen-
cie rangi państwowej, w Krajowym Planie Działań pojawiły się tech-
nologie prosumenckie. Ja jeszcze raz do tego nawiążę. Na początku 
wszyscy mówili, że to jest dobre i popierali, bo mówili, że to jest dla 
ludzi, że to budzi przedsiębiorczość, aktywność itd. Jeżeli my w ciągu 
trzech lat dalej w tej sprawie nic nie zrobiliśmy to znaczy, że tu muszą 
być jakieś problemy. Bo jeżeli wszystkim się to podoba, jeżeli jest ta-
kie dobre i my nie możemy tej energetyki prosumenckiej wdrożyć, to 

21 Jeremy Rifkin - (ur. 26 stycznia 1945 w Denver) – amerykański ekonomista, polito-
log, publicysta. Zajmuje się przede wszystkim wpływem innowacji technologicznych 
i naukowych (w tym biotechnologii) na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. 
Jest założycielem i prezesem Foundation on Economic Trends (FOET) [przyp. red.]
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znaczy, że trafiamy na jakieś poważne bariery. Na pewno próbą poko-
nania tej bariery jest ustawa o odnawialnych źródłach energii. Proszę 
Państwa, nie ruszymy z miejsca, jeżeli będziemy używali tylko haseł 
i tylko mówili o tym od strony wizji, natomiast nie będziemy liczyli 
dokładnie kosztów. I nie wyjdziemy również poza utarte schematy, 
jeżeli nie będziemy liczyli ciepła łącznie z energią elektryczną. Czyli 
nie można zdominować dyskusji o mikroinstalacjach tylko i wyłącznie 
kwestią energii elektrycznej, a to dlatego, że jest ona droższa, wpływa 
na koszty, jest trudniejsza, bo będziemy cały czas stali w jednym miej-
scu. Musimy to zintegrować (slajd nr 32). 

Jeśli chodzi o te technologie prosumenckie, domowe do produkcji 
ciepła, to tu (slajd nr 33) są takie skróty – ks – kolektory słoneczne, 
pc – pompy ciepła, kb – kotły na biomasę. Widzicie Państwo, że te 
technologie zielonego ciepła  generują właściwie ciepło mniej więcej 
w tym samym koszcie, od źródeł bardzo małych do źródeł większych. 
Tylko przy bardzo małych źródłach koszty energii rosną, ale widzimy, 
że dużo niższe są koszty ciepła z biomasy, średnie są koszty z kolekto-
rów słonecznych i  trochę wyższe z pomp ciepła, tyle, że pompy ciepła 
mogą dać jeszcze chłód, to za to niektórzy są w stanie dodatkowo 
zapłacić.

Jeżeli przechodzimy do kwestii energii elektrycznej, to tutaj mamy 
dużo większy rozrzut kosztów (slajd nr 34 i slajd nr 35), tu mamy 1 zł 
za kWh. I widzimy, że zwłaszcza w technologiach kogeneracyjnych, 
w mikrobigazowniach to są koszty bardzo duże. Czyli logicznie patrząc 
na wykres, można dojść do wniosku, że te mikrotechnologie kogene-
racyjne na biopłynach i biogazowniach raczej nie będą się rozwijać 
poniżej mocy 50 kW, dlatego, że koszty energii są olbrzymie. Ale jeżeli 
już patrzymy na inne technologie, w szczególności na technologie ma-
łych elektrowni wiatrowych, na technologię fotowoltaiczną, tutaj już, 
proszę Państwa, koszty są znacznie niższe. Ale rzeczywiście one dalej 
maleją dopiero przy poziomie 100-200 kW. I jeżeli byśmy tak patrzyli 
na problem – złotówka za kWh, to powiemy sobie – dziękuję. Ja wolę 
płacić 60 gr czy 70 gr. Natomiast na slajdzie nr 34 jeszcze macie Pań-
stwo pokazane taryfy. W Niemczech za energię elektryczną za 1 kWh 
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Niemiec płaci 25 eurocentów, a przemysł 15 eurocentów, a w Polsce 
mamy regulowane ceny energii dla odbiorców końcowych.

Na slajdzie nr 35 mamy przykłady trzech taryf: G11, C11 i C21. 
I widzicie Państwo, że czym mniejsza moc, tym przeważnie jest wyższa 
taryfa. I jeżeli teraz popatrzymy sobie również na to, że ceny energii 
będą kiedyś musiały odzwierciedlać koszty, to wiadomo, że najdalej do 
góry pójdą zwłaszcza te dla małych odbiorców, daleko od sieci. Tam 
są olbrzymie koszty zarówno rozwoju sieci jak i straty na przesyle. 
Z drugiej strony koszty tych technologii zmniejszają się i niedługo one 
wejdą na te zacienione obszary różnych taryf. Zależy to od tego, jak 
szybko będziemy uwalniali ceny energii. 

Widzimy też małe elektrownie wiatrowe, które w zakresie 50-200 
kW są już bardzo blisko zakresu opłacalności. Natomiast ten zakres 
jest różny dla różnych odbiorców i w momencie uwolnienia cen on się 
rozszerzy. I ten, który jest daleko od sieci, zużywa mało energii, ten 
będzie płacił coraz więcej. Nie wiem, czy warto czekać na taki moment. 
Oczywiście mniejsze instalacje dają w tej chwili droższe koszty energii. 
To jest bardzo skomplikowany proces. Jeżeli założymy, że ceny energii 
dla najniższych odbiorców rosną 7% rocznie, a spadają tylko nakłady 
inwestycyjne na technologie do produkcji energii elektrycznej i zielone-
go ciepła, to już te zielone obszary mówią, że nawet gdybyśmy żadnego 
wsparcia nie dawali, to koło 2020 roku niektóre z tych źródeł będą już 
opłacalne (slajd nr 36). 

To nie znaczy jednak, że mamy czekać aż one same staną się opła-
calne, i potem w pośpiechu próbować ratować się z opresji, kiedy po 
prostu nie będzie energii. Bardzo ważne (bo cena energii może jest 
dla energetyków) są okresy zwrotu z nakładów na instalacje prosu-
menckie, bo na to patrzą ludzie. I tutaj zależy to od modelu działania 
w przypadku energii elektrycznej, zależy od tego, czy mamy magazyny 
energii, czy nie mamy magazynów energii i mamy możliwość sprzeda-
ży każdej nadwyżki do sieci. Patrzymy na te okresy zwrotu nakładów 
i widzimy, że mieszczą się one w zasadzie pomiędzy 10 a 20 lat, tylko 
w niektórych przypadkach te okresy zwrotu mogą być krótsze. W przy-
padku ciepła też okresy zwrotu są długie (slajd nr 37). Jeżeli mamy na 
przykład automatyczne kotły na biomasę, na pelety, brykiety, których 
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ceny rosną (bo wielkie elektrownie spalają biomasę, przerzucają cenę 
w certyfikaty), to po prostu tutaj nie ma możliwości, żeby małe źródła 
mogły liczyć na niższą cenę biomasy. Ale dochodzimy już do okresu 
około 10 lat. I co na to mówią prosumenci, co na to mówią konsu-
menci? Zapytaliśmy ostatnio, poprzez badanie przeprowadzone przez 
TNS OBOP na próbie ponad 1000 losowo wybranych mieszkańców 
podając im różne możliwości inwestycyjne, w różne instalacje prosu-
menckie kiedy byliby gotowi zainwestować, przy jakim okresie zwro-
tu nakładów (slajd nr 38). Większość badanych zdecydowanie chce 
zwrotu do 5 lat. To znaczy, że jeżeli będziemy chcieli teraz rozwijać 
energetykę prosumencką, to możemy sobie czekać, i w tym czasie ceny 
energii ze źródeł konwencjonalnych będą rosły. Tu się nic nie będzie 
działo, system się nie będzie uczył. A chcę powiedzieć, że system się 
musi uczyć. Jeżeli nie będzie rynku, nie będzie uczenia się, nie będzie 
żadnej szansy na spadek kosztów. Będziemy tkwili w błędnym kole, 
nawet będziemy robili programy pilotażowe, bo my lubimy je robić, ale 
nic z tych pilotaży nie wyniknie, bo nie mamy rozwiązań systemowych, 
rynkowych. Pytaliśmy również, jak szybko aktywni konsumenci byliby 
w stanie zainwestować w odnawialne źródła energii. Około połowy 
respondentów uznało, że w ciągu 2 lat.

Przejdę teraz  na bazie tej diagnozy  stanu na dzisiaj, do mapy dro-
gowej, czyli planu, jak podejść do tego problemu. Ja uważam, że trzeba 
wyjść od mikroinstalacji. Mówienie o innych sprawach i antycypowanie 
wielkich problemów po stronie sieci powinno mieć miejsce, kiedy tych 
instalacji będą miliony. 

Proszę Państwa, mamy (slajd nr 39) sytuację taką, że pojawiają się 
elementy, które przeszkadzają. Postawy konsumenckie to oczywiście 
głównie kwestia ekonomiczna. Jeżeli się nie opłaca, to mikroinstala-
cje nie są rozwijane, nie ma korzyści z rozwoju, czyli nie ma wpływu 
prosumentów na pozytywne regulacje, nie ma zmiany nastawień. To 
wszystko trzeba przełamać. Na pewno jeżeli w systemie będzie rozwój, 
będzie i rozwój technologii. Mamy olbrzymi niewykorzystany poten-
cjał energetyki prosumenckiej. Jeżeli mamy 200 000 instalacji, a po-
winno ich być kilka milionów, to znaczy, że jest jakiś błąd w systemie. 
Jeżeli mamy niewykorzystane sieci niskiego napięcia, jeżeli nie mamy 
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środków na ich rozwój, to dlaczego na końcówkach nie budujemy tych 
małych źródeł?

I proszę Państwa prognoza na 2020 rok (slajd nr 40,41 i 42) została 
przez nas  oparta na Krajowym Planie Działań, bo w tej chwili jest to 
jedyny dokument prawny, który nas obowiązuje. Ten dokument wska-
zuje technologie, wymienia mikroinstalacje i wszystkie technologie 
prosumenckie, ale nie wszędzie podaje jaka część dotyczy tych prosu-
menckich. W związku z tym przyjęliśmy pewne założenia. Wygląda na 
to, że w świetle Krajowego Planu Działań na 2020 rok chodzi o prawie 
25 GW. Średnia liczba godzin pracy w ciągu roku, tzw. współczynnik 
wykorzystania mocy, to 2000 godzin, a średnia moc pojedynczej in-
stalacji domowej to 12 kW. To wynika z ogólnych założeń Krajowego 
Planu Działań.

Jeżeli na tej bazie, przy tych założeniach próbowalibyśmy snuć sce-
nariusze, to mamy ogólnie 2 GW elektryczne. Tutaj najwięcej jest fo-
towoltaiki, małej energetyki wiatrowej i układów kogeneracyjnych na 
biogaz i biopłyny. Mówimy tylko o instalacjach domowych do 40 kW, 
nie mówimy o innych instalacjach. 2 GW to jest bardzo dużo. W cieple 
jest to 10 razy więcej. Głównie są to kolektory słoneczne, kotły na 
biomasę, w mniejszym zakresie pompy ciepła. Są to olbrzymie moce. 

Źródła elektryczne oszczędzają energię, ale pozwalają zarabiać na 
sprzedaży, źródła cieplne głównie pozwalają na oszczędzanie. W jed-
nym i w drugim przypadku prosumentom zostają pieniądze na nor-
malne działania. Jaki byłby efekt dla KPD? W Krajowym Planie Dzia-
łań są dwa scenariusze, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię. 
Ale widzimy, że te mikroinstalacje mogą wykonać nawet do 7% KPD. 
Ludzie działając sami tylko wokół swoich gospodarstw domowych 
mogą w takim zakresie zrealizować Krajowy Plan Działań, którego 
obowiązki są przerzucone na przedsiębiorstwa i państwo. A obywatele 
mogliby to zrobić. Oczywiście w różnym zakresie te obowiązki byłyby 
wypełnione, bo Krajowy Plan Działań wyznacza cele w zakresie biopa-
liw transportowych, ciepła i energii elektrycznej. W cieple, w związku 
z tym, że budynki zużywają ponad 40% ciepła w kraju, mamy prawie 
50% udziału tych mikroinstalacji, natomiast w energii elektrycznej tyl-
ko 10%. Być może ten plan jest rozsądny, gdyż energia elektryczna 
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jest trzy, czterokrotnie droższa niż ciepło. W związku z tym z punktu 
widzenia wdrożenia całego planu działań, bardzo dobrze, jeżeli jest 
tam duża ilość ciepła i chłodu. 

Slajd nr 43 - to już pokazywała pani Katarzyna Michałowska-Knap. 
To jest, proszę Państwa, 2,5 mln prosumentów w roku 2020. 

Jakie obroty byłyby na rynku, gdybyśmy ten plan z KPD zrealizo-
wali? Tylko musielibyśmy zacząć teraz, w roku 2013 (slajd nr 44).

Jeżeli przyjmiemy, że mamy różne urządzenia w różnym zakresie, 
to mamy też widoczne obroty na rynku inwestycji budowlano-monta-
żowych. Polska ma przemysł, Polska produkuje bardzo dużo urządzeń 
energetyki odnawialnej tu na miejscu, ale nie może ich sprzedać, po-
nieważ nie stworzyliśmy rynku. W przypadku kolektorów słonecznych 
ponad 70% urządzeń jest produkowane w kraju. Podobnie jest w przy-
padku kotłów na biomasę, 60% - 65% w przypadku pomp ciepła, tro-
chę - może 60% dotyczy małych elektrowni wiatrowych. Najgorzej jest 
w małej energetyce wodnej, ale i tak średnio wychodzi 50%. To tutaj 
mamy 25 mld zł zielonych nakładów inwestycyjnych. Jeżeli uwzględ-
nilibyśmy całość inwestycji, to jest 44 mld zł. To jest potężny rynek. 

Tu można tworzyć miejsca pracy, tu można tworzyć przedsiębior-
stwa, tu można działać. Inwestycje w produkcję energii elektrycznej 
dałyby 3,5 mld zł obrotów w 2020 r. To są obroty, jeżeli byśmy przyjęli 
za podstawę do obliczeń obecny koszt produkcji tej energii. W cieple 
to jest 11,5 mld zł. Tyle w sensie pobudzenia rynku w całym kraju te 
instalacje by wytworzyły. To jest duży rynek, to jest pobudzenie go-
spodarcze, to jest rozwój.

CO2  (slajd nr 45) – tutaj macie Państwo wymienione różne tech-
nologie – mikrobiogazownie, fotowoltaikę, małe elektrownie wiatrowe, 
pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne. To jest proszę 
Państwa, 19 mln ton na rok redukcji emisji CO2 w roku 2020. To 
jest 6% tego, co my w tej chwili emitujemy z paliw kopalnych i ja się 
dziwię, że my skupiliśmy się jedynie na wypełnieniu zobowiązań wy-
nikających z ETS22 i na redukcji CO2 w energetyce zawodowej, co 

22 ETS – Europejski System Handlu Emisjami, uruchomiony w 2005 r. jako instru-
ment krajów Unii Europejskiej, mający na celu przeciwdziałanie zmianom klima-
tycznym [przyp. red.]
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kosztuje, a zapomnieliśmy o tym, że gdybyśmy wprowadzili dyrektywę 
o odnawialnych źródłach energii i rozwijali małe źródła, moglibyśmy 
mniej płacić za ETS. Z tego by skorzystali ludzie i to jest to bardzo 
silne uzasadnienie. Mało tego, instalacje, które zostaną wybudowane 
w roku 2020, będą pracowały przez następne 15 lat, czyli one też będą 
realizować cele redukcji emisji na 2030 rok i dalsze. To jest trwała in-
westycja, to nie jest współspalanie, które za chwilę przestanie istnieć. 

Miejsca pracy (slajd nr 46). Te same technologie, które  Państwo 
tutaj widzicie zarówno w przypadku energii elektrycznej jak i ciepła, to 
54 000  stałych miejsc pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o część związaną 
z obsługą i utrzymaniem. To są miejsca pracy na następne lata, bo do 
2020 roku są to też oczywiście nakłady na produkcję urządzeń, które 
zostają zainstalowane. Potem jeszcze jest kwestia obsługi i jest to około 
15 000 trwałych miejsc pracy na następne 15 lat. 

I ponieważ Pan Przewodniczący prosił, żebym w miarę szybko 
konkludował, chciałbym przejść do wniosków. Proszę Państwa – Kra-
jowy Plan Działań ma dobre podstawy merytoryczne i ekonomiczne. 
Gdyby wdrażać go nie w tym systemie prawnym, który jest obecnie, 
który prowadzi tylko do rozwoju wielkich instalacji i małej ilości graczy 
rynkowych, gdybyśmy go rozwijali w sposób prosumencki, to on by 
przyniósł wiele korzyści i trwałe rozwiązania. I to jest jedna rzecz, którą 
nam się udało policzyć, jeżeli chodzi o ten plan rozwoju. Natomiast 
pewne jest, że nie będzie tego rozwoju jeżeli nie stworzymy rynku(slajd 
nr 47). 

Tylko rynek powoduje, że spadają koszty ze względu na efekt skali 
i ekonomikę skali. Jeżeli będziemy się bawili w małe pilotaże, będziemy 
wielokrotnie płacić za to samo i nie stworzymy rynku. Sprawą kluczo-
wą jest, żeby koszty energii ze źródeł odnawialnych stały się absolutnie 
konkurencyjne z tym, co jest na rynku. I rzeczywiście, jeżeli mamy coś 
zacząć robić, i mamy ten Krajowy Plan Działań, dobry plan, który być 
może wymaga jeszcze aktualizacji, i jeżeli mamy ustawę prosumenc-
ką - bo ja projekt ustawy Ministerstwa Gospodarki nazywam projek-
tem prosumenckim - to nie można bez tej ustawy wdrożyć Krajowego 
Planu Działań. To jest pierwszy niezbędny krok i to jest też zmiana 
modelu rozwoju energetyki odnawialnej, przejścia z modelu scentrali-
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zowanego do modelu rozproszonego i pozostawiam te trzy, być może 
bardzo ogólne wnioski do dyskusji. 

Będę bardzo zobowiązany za krytykę i za pomoc w dalszym dosko-
naleniu tego planu. Dziękuję bardzo. 

SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję, panie Prezesie. Ponieważ Pan Prezes Maciej Bando 
z uwagą wysłuchiwał wszystkich wystąpień, my zaś nie mieliśmy jesz-
cze okazji wysłuchać, jak to wygląda od strony technicznej, poprosimy 
o wypowiedź jakimi możliwościami dysponuje Urząd Regulacji Ener-
getyki, jak podchodzi, czy też będzie podchodził do prosumentów, 
jakie nadzieje wiąże z ustawą i czy ona oraz zmiany prawa nadążą za 
planami, jakie ma URE do  roku 2015.  Panie Prezesie, bardzo proszę. 

MACIEJ BANDO,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę Państwa, z wielką uwagą przy-
słuchiwałem się poszczególnym wypowiedziom. Po pierwsze - bar-
dzo mnie cieszy zainteresowanie Pań i Panów Senatorów tematem, po 
drugie -  bardzo dobrze i ciekawie przygotowano referaty. Naprawdę 
jestem pod wrażeniem. To, o czym chciałbym powiedzieć, zachęcając 
Państwa do dyskusji i do zadawania pytań, to jest fakt następujący – na 
ile demokratyzacja energii czy energetyki (bo słyszałem takie określenie 
i ono bardzo mi się podoba. Ono jest chyba nawet trochę szersze niż 
budowa rynku prosumenckiego i nawiązuje bezpośrednio do wypo-
wiedzi Pana Marszałka Bogdana Borusewicza) ma być rzeczywiście 
demokratyzacją, a na ile interesem? Na ile prosument ma zastępować 
dostarczanie przez system energii tą częścią, którą będzie sam pro-
dukował? Czy mamy doprowadzić do sytuacji takiej, że moje panele 
na dachu będą produkowały energię, którą będę sprzedawał do sieci, 
czy moje panele na dachu będą produkowały energię „do spożycia” 
u mnie w domu? To jest pytanie fundamentalne, które dzisiaj dopro-
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wadza do największej liczby gorących dyskusji. A dlaczego? Dlatego, 
że odpowiedź na to pytanie wiąże się z wielkością współczynników 
wsparcia. Wiąże się z ceną energii, którą będziemy mieć w systemie 
elektroenergetycznym. To pytanie, na ile bardziej będzie mi się opła-
cało sprzedawać energię do sieci z mojej własnej mikrofabryczki, a po-
tem kupować, żeby ją skonsumować. Czy o to chodzi twórcom tego 
prawa? Czy o to chodzi wszystkim tym, którzy są osobami zaintereso-
wanymi tzw. zrównoważonym rozwojem, czyli bardzo szeroko pojętą 
tzw. ochroną środowiska. To jest pytanie do Państwa. To jest pytanie, 
czy mamy doprowadzić do kolejnego przesterowania, czy raczej bar-
dzo ostrożnie patrzeć na to, co się dzieje, patrzeć na to, jak inne rynki 
rozwijają się, pamiętając, że Polska z racji tego, że startuje z innego 
poziomu w niektórych aspektach technologicznych, nie musi podążać 
całą ścieżką rozwoju, tylko może przeskoczyć niektóre etapy. Tak więc 
są to szanse, które  powinny być, moim zdaniem, bardzo mocno wy-
korzystane. Fantastycznie, że Pan Prezes zwrócił uwagę na to, że nie 
powinniśmy mówić tylko i wyłącznie o energii elektrycznej. Dlacze-
go mówimy o energii elektrycznej? Dlatego, że panele fotowoltaiczne 
produkują energię elektryczną. To jest prosta odpowiedź. Struktura 
kosztów energii, które ponosi każde gospodarstwo domowe, to blisko 
80% przeznaczonych środków na ciepło - na ciepło w postaci ogrze-
wania pomieszczeń, czy w postaci przygotowania tzw. ciepłej wody 
użytkowej. I to jest szczególne miejsce dla energetyki rozproszonej, 
energetyki zarówno jako źródła ciepła jak i energii elektrycznej, gdyż 
do tego powszechnego rozumienia energetyki dochodzą jeszcze pali-
wa, ale jak na razie nie mówimy o domowej produkcji paliw. Tak więc, 
proszę Państwa, to na czym się skupia działalność Urzędu Regulacji 
Energetyki to obserwowanie i reagowanie tak, jak ustawodawca po-
zwoli, na kształt rynku. Bo proszę pamiętać o tym, że my jesteśmy 
tylko i wyłącznie wykonawcą prawa. Nie chcę używać słowa egzeku-
tor, chociaż często jest to sprowadzane do tego dla tych, którzy nie 
do końca stosują się do zasad, ale jesteśmy tylko wykonawcą. Urząd 
jako taki nie ma możliwości kształtowania prawa. Jesteśmy wykonawcą, 
który dodatkowo ma w sobie pokłady eksperckości. Tego oczekiwano 
tworząc nasz Urząd - żeby nie była to tylko grupa urzędników prawni-
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ków, którzy czytają bezdusznie paragrafy, ale żeby występował również 
silny aspekt eksperckości, tak, żebyśmy starali się jednak wpływać na 
te sytuacje, które mają miejsce na rynku. Może tyle tytułem wstępu, 
jestem przekonany, że pan dyrektor Pilitowski będzie mógł Państwu 
szczegółowo opowiedzieć o tym jakie są propozycje nowej ustawy. My 
będziemy tę ustawę wykonywać. Jeżeli będą jakieś pytania szczegółowe, 
to zapraszam do ich zadawania.

SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję Panie Prezesie. Rzeczywiście to kluczowe pytania, na ile 
produkować energię na własne potrzeby, a na ile do systemu, aby zara-
biać. Myślę, że pan dyrektor Pilitowski już ma sprecyzowane przemy-
ślenia na temat tego, jaka rola w całej ustawie powinna być dedykowana 
prosumentom, obywatelom, którzy chcą produkować na własne po-
trzeby i w jakich proporcjach częściowo też tę energię wprowadzać do 
systemu. Może zacznijmy od tego, na jakim etapie jesteśmy.

JANUSZ PILITOWSKI,
Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej,

Ministerstwo Gospodarki:
Panie Senatorze, Szanowni Państwo. O ustawie o OZE bardzo 

dużo już napisano  i  jak słusznie Pan Senator zauważył, odbywa się 
na ten temat dyskusja. Wydaje się, że każda dyskusja przybliża nas do 
jakiejś wiedzy, do jakiejś prawdy na temat działań, które są realizowane 
oraz propozycji, które są przygotowywane w Ministerstwie Gospo-
darki, w Departamencie Energii Odnawialnej. Takie dyskusje i każde 
spotkanie na pewno są cennym doświadczeniem dla mnie, dla współ-
pracowników i moich przełożonych. Temat dzisiejszej konferencji jest 
bardzo ważny i istotny z punktu widzenia rozwoju odnawialnych źró-
deł energii i potencjału, który drzemie w przedsiębiorczości Polaków. 
Polacy zawsze byli znani z tego, że niezależnie od wszelkich przeciwno-
ści i problemów, które niosła im codzienność, zarówno w tych bardziej 



98

odległych czasach, jak i współczesnych, potrafili odnaleźć dla siebie 
miejsce i wyzwolić przedsiębiorczość. Również mam nadzieję, że te 
pokłady samodzielności, przedsiębiorczości i efektywności działania 
zaistnieją w momencie, kiedy odpowiednie regulacje prawne będą temu 
sprzyjały. To, co powiem jest na pewno znane i proszę potraktować 
to jako bardzo skrócone przypomnienie, a na tle tego przypomnienia 
wskażę kilka refleksji bieżących, które wydają się cenne z punktu wi-
dzenia dzisiejszego spotkania. 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii w jakiejś części jest de-
dykowana tym, którzy chcą wytwarzać energię elektryczną w mikro-
instalacjach w sposób efektywny, czyli taki, który przyniesie im dodat-
kową korzyść materialną. To z punktu widzenia ministra gospodarki 
jest ważne, stworzy też potencjał dodatkowy w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej w Polsce. Miałem sposobność widzieć fragment 
pierwszej prezentacji pani dr Michałowskiej-Knap. Były slajdy, które 
może Państwo przypominacie sobie, pokazujące skromny potencjał 
mikroinstalacji w Polsce. Jest to oczywiście jakaś część mikro i małych 
instalacji, która jest trudna do zmierzenia, do zweryfikowania, bo żadne 
statystyki w sposób kompletny i istotny z punktu widzenia weryfikacji 
tych danych nie są w stanie ocenić, jaki jest to rzeczywiście potencjał. 
Pewnie najłatwiej jest w obszarze kolektorów słonecznych, bo dzię-
ki pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, programu, 
który od kilku lat funkcjonuje, jesteśmy w stanie w miarę dokładnie 
ocenić ten potencjał. 

Pewnie te dane, które były prezentowane, głównie opierały się na 
źródłach własnych i badaniach rynku producentów, czyli tych, którzy 
zajmują się handlem, czy to pompami ciepła, czy to małymi kotłami 
biomasowymi. Na pewno to nie jest pełna statystyka i jest w tych da-
nych jakiś błąd. Natomiast ustawa stworzy, moim zdaniem, możliwości 
pełnej identyfikacji i stworzy warunki do tego, aby ocenić potencjał 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach, zde-
finiowanych jako te instalacje, które wytwarzają odnawialną energię 
o mocy zainstalowanej do 40 kW i energii cieplnej do 70 kW. Da także 
możliwość wsparcia - poprzez system cen gwarantowanych - produ-
centów energii elektrycznej w wymienionych przeze mnie źródłach, co 
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uważam z punktu widzenia możliwości wytworzenia tego potencjału 
w mikroinstalacjach za dosyć istotne, ważne rozwiązanie, nie występu-
jące nigdy w żadnym systemie wsparcia w Polsce. Taki kierunek został 
pośrednio nakreślony już w Krajowym Planie Działań, został potwier-
dzony w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, a więc na-
leży tylko trzymać kciuki, żeby te stawki cen gwarantowanych, które są 
dedykowane mikroinstalacjom w poszczególnych technologiach OZE 
były atrakcyjne, a monopole stworzyły potencjał i możliwości wytwa-
rzania energii elektrycznej w tych źródłach na godziwym poziomie.

Kolejnym rozwiązaniem, ważnym z punktu widzenia zgody spo-
łecznej, uzgodnienia resortowego i międzyresortowego, jest stworzenie 
możliwości zwolnienia wytwarzania energii elektrycznej w tychże mi-
kroinstalacjach z pojęcia działalności gospodarczej, co moim zdaniem 
znacznie poprawi ekonomikę tych wszystkich przedsięwzięć. Cytaty, 
które tutaj pani Michałowska przywoływała na temat osób, które się 
zajmują wytwarzaniem energii elektrycznej w mikroinstalacjach staną 
się nieaktualne w kontekście kosztów, korespondencji i telefonów do 
Urzędu Regulacji Energetyki, gdyż znaczna część tych kosztów, bę-
dąca po stronie przedsiębiorcy nie będzie występowała. To znaczy, 
że nie będzie potrzeby rejestrowania takiej działalności i ponoszenia 
kosztów stałych wynikających ze stawek ubezpieczenia społecznego, 
ubezpieczenia zdrowotnego, i wszelkich kosztów związanych z reje-
stracją takiej działalności, co oczywiście nie wyklucza czy też wręcz 
wskazuje na to, że ta działalność będzie działalnością opodatkowaną, 
jeżeli przedsiębiorca lub osoba fizyczna będzie wykazywała określony 
poziom przychodów i dochód. I to jest kontekst bardzo ważny i istot-
ny. Powiedziałbym – należy trzymać kciuki, żeby to stanowisko mini-
stra finansów było podtrzymane również w toku dalszych prac nad 
projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, kiedy ten projekt 
trafi już pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów i będzie proce-
dowany dalej w toku prac parlamentarnych. 

Chciałbym zwrócić uwagę na całość zagadnień wynikających 
z pomocy dla mikroinstalacji i w obszarze przyłączenia tychże 
mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Jest szereg zapisów, 
które umożliwiają preferencyjne potraktowanie tych mikroinstalacji 
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przy pewnych wymaganiach, wynikających z tego, że jest to jednak 
instalacja elektryczna. A więc wymagania związane z bezpieczeń-
stwem funkcjonowania takiej instalacji, z bezpieczeństwem sieci 
powinny być uwzględnione. Sądzę, że przy zachowaniu  formu-
ły bezpieczeństwa technicznego tychże instalacji, warunki dla ich 
przyłączenia do sieci będą ze wszechmiar preferencyjne. Za tym 
idą oczywiście określone ulgi, zwolnienia w kosztach przyłączenia, 
określone opłaty za fakt prowadzenia tej działalności. Taki jest naj-
krótszy obraz tego obszaru legislacji dla mikroinstalacji. Będzie on 
jeszcze z pewnością poddawany ocenie z punktu widzenia tego, co 
jeszcze można zrobić, co jeszcze można stworzyć dodatkowego. 
Tylko musicie Państwo pamiętać, że każde rozwiązanie o charakte-
rze preferencyjnym będzie zawsze niosło ze sobą konieczność wy-
konania oceny skutków tejże regulacji dla budżetu, dla samorządów, 
dla konkurencyjności gospodarki, dla ceny energii elektrycznej, dla 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Myślę, że to jest 
potężny potencjał do dyskusji, która będzie miała miejsce jeżeli nie 
na etapie prac rządu, to w parlamencie, w Sejmie, w Senacie. To tyle 
na wstępie. Dziękuję. 

SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję. Pańska krótka wypowiedź ma duży potencjał jako mate-
riał do dyskusji. Na pewno będzie dużo pytań ze strony uczestników 
konferencji, ponieważ jest wiele rzeczy, które można doszczegółowić. 
Ja chciałbym jeszcze raz serdecznie powitać panią prezes Małgorzatę 
Skuchę, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Pani Prezes, zakładając, że mamy już prawo, doskonałe, stabilne, 
proszę powiedzieć na co jeszcze może liczyć obywatel, który zdecyduje 
się na instalację i bycie inwestorem w obszarze energetyki odnawialnej, 
krótko mówiąc, prosumentem. Wiemy, że Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej już teraz ma pewne instrumenty, 
z których można korzystać. Bardzo proszę. 
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MAŁGORZATA SKUCHA,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej:

Szanowni Państwo, witam serdecznie. Można powiedzieć, że Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już w tej 
chwili udostępnia środki na mikroinstalacje, ponieważ jest realizowany 
przywoływany tutaj również przez Pana Dyrektora program kolekto-
rów słonecznych, to jest 450 mln zł, które oddaliśmy do dyspozycji. 
Pamiętajmy, że to jest tylko ta część, która poprzez Narodowy Fun-
dusz jest przekazywana gospodarstwom domowym w formie dopłat. 
Gospodarstwa domowe dostają od nas tylko 45% na spłatę kredytu, 
czyli ten potencjał inwestycyjny jest co najmniej dwukrotnie większy, 
i skorzystało z tego już ponad 36 tys. gospodarstw domowych. Tu Pan 
Dyrektor ma rację, że w tym zakresie jesteśmy w stanie bardzo dokład-
nie ten program opomiarować, pokazać nie tylko efekty finansowe, nie 
tylko efekty związane z powierzchnią roboczą zainstalowanych kolek-
torów, ale również możemy pokazać efekty ekologiczne. Cieszymy się 
z tego, jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, którego celem jest przede wszystkim ochrona środowiska, że 
w 56% nasze kolektory zastępują energię z węgla, a w związku z tym 
jest to na pewno rzeczywiście istotny efekt skali dla klimatu. Ale nie 
czekając na ustawę, która z pewnością będzie najdoskonalsza, jaką się 
uda wypracować i na poziomie rządowym, i na poziomie Parlamentu, 
Narodowy Fundusz przygotowuje kolejną ofertę (oprócz oferty, która 
również będzie służyła naszym zdaniem, i która już jest aktualna) pro-
mocji mikroinstalacji. Mówię o ofercie dopłat do domów energoosz-
czędnych. Każdy, kto będzie chciał wybudować dom energooszczędny 
o standardzie NF40 czy NF15 (to jest zapotrzebowanie kWh na m2 na 
rok), będzie mógł dostać dopłatę do nowego budynku na poziomie 50 
tys. zł przy bardziej restrykcyjnych standardach, 30 tys. zł przy mniej 
pasywnych rozwiązaniach. Również jest to oferta dotycząca mieszkań, 
tam dopłaty będą na poziomie 11 – 16 tys. zł. Nie wyobrażam sobie, 
żeby budując teraz nowy budynek nie uwzględniać wszystkich tych mi-
kroinstalacji, które są już dostępne na rynku. Myślę, że tutaj też będzie 
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przy tym programie na ponad 300 mln zł bardzo duże zapotrzebowa-
nie na tego typu rozwiązania i tego typu instalacje. 

Kolejny program, który zaczął działać również bez czekania na 
ustawę, to program nazwany roboczo „Prosument”. Będzie on prze-
znaczony do promowania instalacji i tych mikroinstalacji, które wpi-
sują się w parametry projektu ustawy, czyli do 40 kW. I chcemy tutaj 
uruchomić możliwość finansowania poprzez kredyty preferencyjne, 
ale również pożyczki, udzielane poprzez wojewódzkie fundusze sa-
morządom, których odbiorcami będą głównie gospodarstwa domowe. 
Chcemy, żeby dotyczyło to wszelkiego rodzaju mikroinstalacji, chcieli-
byśmy też, aby to była kwestia łączenia dwóch urządzeń (rozwiązania 
typu hybrydowego), żeby można było np. fotowoltaikę wspierać pom-
pą ciepła, żeby to nie była tylko jedna instalacja, tylko, żeby to było 
kompleksowe rozwiązanie.

Trzecim elementem, który by zapewniał poprawność funkcjono-
wania, byłaby kwestia magazynowania energii. Chodzi o to, żeby cały 
system wpisywał się nie tylko w odnawialne źródła energii, i nie tylko 
w kwestie związane z ochroną klimatu, ale jeżeli mamy problemy z bez-
pieczeństwem energetycznym gospodarstw domowych, bo słyszymy 
o zawirowaniach pogody, które  powodują, że 70 tys., 100 tys. gospo-
darstw domowych zostaje bez prądu, to postrzegamy to również jako 
wpisywanie się w bezpieczeństwo energetyczne kraju. I chcielibyśmy, aby, 
jeżeli się uda,  to do 30 czerwca 2013 r., jeśli nie, to z pewnością w tym 
roku, Rada Nadzorcza przyjęła taki program, który będzie poprzez banki 
udostępniany mieszkańcom zainteresowanym takimi instalacjami. Myślę, 
że pierwszymi klientami nie będą osoby, które będą chciały na tym za-
rabiać, tylko będą to gospodarstwa domowe, które będą chciały zapew-
nienia swojego bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy coraz bardziej 
uzależnieni od prądu i możemy stać się niewolnikami własnego domu 
jeżeli np. pilot nam się zepsuje, albo nie będzie prądu, żeby się wydostać 
z garażu, żeby uruchomić elektroniczne zamki. Więc chcemy dać taki 
komfort nie tylko w związku z ochroną klimatu, ale również w związku 
z bezpieczeństwem energetycznym. Myślę, że gospodarstwa domowe 
nie będą czekały tylko na ustawę, ale zgłoszą się po środki, które zaofe-
rujemy. Dziękuję.
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SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Bardzo dziękuję, Pani Prezes. Chciałoby się powiedzieć – żeby wszyst-
kie instytucje, fundusze państwowe były tak przygotowane do sprosta-
nia wyzwanim, które są przed nami, jak Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska. Uświadomiła Pani nam rzeczywiście to, że prosumenci będą 
mieli znaczący wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ja akurat je-
stem z regionu, który co najmniej dwa razy doświadczył blackoutu23 i w tym 
kontekście awaria wspomnianych tu inteligentnych systemów opartych na 
prądzie, to przerażająca wizja. Stąd też pomysł na magazynowanie tej ener-
gii, ale też przede wszystkim pewne impulsy zachęcające do tego, żeby ci, 
którzy budują domy, wykorzystywali nowe systemy i wiedzieli, że mogą 
liczyć na pomoc państwa i również na pomoc funduszy, jak chociażby 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

A teraz chciałbym poprosić o krótki komentarz pana Zbigniewa 
Karaczuna. My, jak Państwo zauważyli, nazwaliśmy konferencję „Dro-
gą do energetyki obywatelskiej”. I chcielibyśmy również jako parlamen-
tarzyści, senatorowie promować tę nazwę „energetyka obywatelska”. 
Marszałek Senatu mówił wręcz o takiej energetycznej demokracji, dro-
dze do wolności. Proszę powiedzieć, jak społeczna funkcja energetyki 
obywatelskiej z punktu widzenia Koalicji Klimatycznej, tego co robili-
ście dotychczas, jest postrzegana?

ZBIGNIEW KARACZUN,
Koalicja Klimatyczna:

Dziękuję bardzo. Przede wszystkim pozwólcie Państwo, że bardzo 
serdecznie podziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za zaproszenie mnie 
do panelu. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby przedstawiciele wła-
dzy ustawodawczej rozmawiali na temat niezwykle istotny zarówno ze 
względów społecznych, gospodarczych jak i środowiskowych dla ca-
łego kraju, dla wszystkich obywateli, całego społeczeństwa. I myślę, że 

23 Blackout – rozległa awaria zasilania [przyp. red.]
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ta dyskusja dzisiaj pokazuje, jak ważna jest kwestia rozwoju demokracji 
energetycznej i tej energetyki obywatelskiej, o której mówimy. Koali-
cja Klimatyczna od wielu lat na ten temat mówi, od wielu lat próbuje 
promować coś, co nazywamy energetyką rozproszoną, energetyką oby-
watelską, czyli przeniesienie wagi i uwagi przede wszystkim państwa 
ze wspierania dużych korporacji energetycznych na przede wszystkim 
wspieranie społeczeństwa, tworzenie czegoś, co kiedyś zadeklarowa-
liśmy, że będziemy tworzyli, czyli społeczeństwa wiedzy. A wydaje mi 
się, że m.in. ta energetyka obywatelska, energetyka rozproszona może 
być właśnie impulsem tworzenia społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa 
opartego na inteligentnych rozwiązaniach i brania odpowiedzialności 
za siebie, a nie oczekiwania od państwa i od korporacji, że one będą za 
nas realizowały i zaspokajały nasze potrzeby. O tym, że kwestie energe-
tyczne w Polsce stają się palące, wydaje mi się, świadczy nie tylko fakt 
dzisiejszego spotkania, ale również to, że na ten temat w ostatnich kilku 
tygodniach głos zabierali obaj wicepremierzy, mówił na ten temat pan 
premier Donald Tusk, pisze bardzo dużo prasa. Rzeczywiście problem 
energii i rozwoju energetyki w Polsce stał się palący. Wydaje mi się, 
że jeżeli spojrzymy na taką definicję bezpieczeństwa energetycznego, 
która mówi, że jest to zapewnienie pewności dostaw do odbiorców 
końcowych, zapewnienie niskiego kosztu energii dla użytkowników 
końcowych, a także zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środo-
wiska produkcji energii, to jeżeli popatrzymy na dzisiejszą energetykę 
w Polsce, to ona nie spełnia żadnego z tych postulatów. Przed chwilą 
Pani Prezes mówiła o tym, że w zasadzie każda zima w Polsce kończy 
się tym, że kilkaset tysięcy gospodarstw domowych w kraju jest pozba-
wionych na kilka dni, albo przynajmniej na kilkanaście godzin prądu. 
Ale to nie tylko zima, dlatego, że dla obszarów wiejskich w Polsce 
wyłączenia prądu są codziennością. Niski poziom usług energetycz-
nych jest problemem rozwoju tych obszarów i uniemożliwia na nich 
lokalizowanie inwestycji, które wymagają wysokiego poziomu dostaw 
energetycznych i zapewnienia wysokiego poziomu usług energetycz-
nych. Stąd wydaje nam się, że rozwój energetyki rozproszonej, która 
siłą rzeczy, będzie lokalizowana na terenach otwartych, na terenach 
wiejskich, może być rozwiązaniem tego problemu. 
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Mówimy o niskich kosztach, o tym, że energia w Polsce powin-
na być tania i to jest bardzo słuszny postulat, dlatego, że niskie ceny 
energii są potrzebne nie tylko społeczeństwu, ale też, a może przede 
wszystkim gospodarce, konkurencyjności. Natomiast proszę zauważyć, 
że Polska jest  krajem, w którym koszt energii w produkcji rolniczej 
jest najwyższy w Europie, wynosi mniej więcej 15% całości kosztów. 
I tak naprawdę utrzymanie dotychczasowego modelu energetyki nie 
będzie oznaczało taniej energii, na co między innymi wskazuje również 
wycofanie się głównego producenta energii w Polsce, czyli PGE24, z in-
westycji w Opolu. Bo koncern PGE uznał, że energia jest za tania, żeby 
można było inwestować bezpiecznie (z punktu widzenia tego koncer-
nu) w dwa nowe bloki węglowe. Poza tym warto zauważyć, o czym 
dzisiaj nie padło słowo, że z drugiej strony energia, czy obecny system 
energetyczny w Polsce funkcjonuje w dużym stopniu dzięki wielolet-
nim subwencjom, które przyznawaliśmy nie tylko samemu sektorowi 
energetycznemu, czyli wytwórczemu, ale również uczestnikom całego  
łańcucha produkcji energii. Były to subwencje w postaci m.in. długo-
terminowych kontraktów, za co wszyscy płaciliśmy, musieliśmy płacić 
elektrowniom, ale również subwencje, które otrzymywały kopalnie. To 
również subwencje, które cały czas płacimy kopalniom w postaci krót-
szego czasu pracy górników i specjalnych taryf  ZUS i emerytalnych 
dla pracowników tego sektora. To wszystko są subwencje, które wszy-
scy płacimy. Według szacunków prof. Mariusza Kudełki z Akademii 
Górniczo-Hutniczej, dokonanych z wykorzystaniem modelu ExternE, 
przyjętego w Unii Europejskiej, jako podstawowy, wyszło, że koszt 
polskiej energetyki węglowej to jest 30 mld zł rocznie. I to także war-
to wziąć pod uwagę, kiedy mówi się o tym, jak ma wyglądać system 
energetyczny i w jakim kierunku rozwój energetyki w Polsce powinien 
iść. Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym jako o czymś, co ma 
być oparte na polskich zasobach energetycznych. I rzeczywiście przez 
bardzo długi okres węgiel spełniał tę funkcję, węgiel był  surowcem, 
który pozwolił na szybką industrializację Polski po II Wojnie Światowej 
i zachowanie konkurencyjności gospodarki przez bardzo długi okres. 

24 PGE – Polska Grupa Energetyczna S.A. [przyp. red.]
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Ale czy budowa elektrowni Północ pod Gdańskiem, która jest od po-
czątku przygotowana na to, że będzie tam spalany węgiel, który będzie 
pochodził z importu jest budowaniem bezpieczeństwa energetycznego 
Polski, również rozumianego jako oparcie tej energetyki na zasobach 
lokalnych? Wydaje mi się, że nie. Warto też o tym mówić, a o tym 
bardzo rzadko mówimy. 

Trzecia kwestia, która jest bardzo ważna z naszego punktu wi-
dzenia, czyli grupy organizacji pozarządowych (23 organizacji ekolo-
gicznych, które tworzą koalicję klimatyczną) to jest bezpieczeństwo 
środowiskowe. Ja się zgadzam z tym, co mówi pan prof. Żylicz, że 
być może z punktu widzenia czystego rachunku ekonomicznego nie 
warto w Polsce redukować emisji CO2, bo ona z punktu widzenia 
społecznego i ekonomicznego nie przynosi korzyści. Natomiast jeżeli 
popatrzymy na korzyści wynikające z ograniczenia innych zanieczysz-
czeń, przede wszystkim pyłów zawieszonych, z którymi Polska będzie 
miała ogromny problem w spełnianiu nowych norm unijnych, ale także 
zanieczyszczeń kwaśnych SO2, wychodzi na to, że rzeczywiście roz-
wój energetyki odnawialnej może stać się bardzo konkurencyjny nawet 
z punktu widzenia ekonomicznego, jeżeli  w rachunku uwzględnimy 
wszystkie koszty, które są związane z produkcją energii. 

I ostatnia rzecz to pytanie, czy naprawdę warto budować energetykę 
obywatelską, rozproszyć generację nie tylko energii elektrycznej, ale też 
energii ciepła pomiędzy mikrogenerację i niewielkie, małe źródła do 
40, 50 kW, czy tak jak mówi w tej chwili projekt ustawy do 100 kW, jak 
jest np. rozwiązane w Niemczech. Wydaje mi się, że z punktu widze-
nia myślenia o takim rozwoju społecznym, o daniu szansy, czy nawet 
rekompensowaniu kosztów transformacji, jakie poniosły społeczności 
wiejskie w Polsce, jest to kierunek słuszny. Dlatego, że w Polsce - war-
to to też sobie uświadomić - głównym beneficjentem tego kierunku 
rozwoju energetyki będą gospodarstwa położone na terenach wiej-
skich. W Polsce mamy 2 mln gospodarstw rolnych, z czego ok. 30% 
to gospodarstwa produkujące na rynek. To są gospodarstwa, które 
dysponują nadwyżką finansową, które z łatwością mogą finansować 
inwestycje tego typu, które są przygotowane i potrafią funkcjonować 
w oparciu o kredyt bankowy. W związku z tym nie będą się bały in-
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westowania w te źródła i będą to robiły, co również będzie napędem 
dla gospodarki.

I proszę zobaczyć, że mówimy o ustawie o odnawialnych źródłach 
energii od trzech lat. I ciągle jej nie mamy, ciągle nie wiemy, kiedy ona 
zostanie skierowana do parlamentu. Mamy stracony kolejny rok dla 
możliwości rozwoju tej formy energetyki, dla wpuszczenia na rynek 
gasnącej aktywności gospodarczej, kilkudziesięciu miliardów złotych 
pieniędzy prywatnych. I to jest również wyzwanie, przed którym sto-
imy  i przed którym stoi polski parlament, żeby stworzyć podstawy 
do tego, by prywatni inwestorzy chcieli wejść na ten rynek ze swoimi 
funduszami. Dziękuję. 

SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do dyskusji. 
Bardzo bym prosił tych, którzy by chcieli zabrać głos, a szczególnie 
zachęcam moich kolegów senatorów jako grupę, która się będzie rów-
nież w parlamencie, miejmy nadzieję już wkrótce, zajmować ustawą 
o przedstawianie się na potrzeby materiałów pokonferencyjnych i kie-
rowanie pytania do konkretnej osoby. Będzie to dla nas duże ułatwie-
nie. Bardzo proszę, według kolejności zgłoszeń. Czy ktoś z Państwa 
z sali? Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR JAN MICHALSKI:

Ja  chciałem odnieść się do poprzedniej wypowiedzi, bo z panem 
profesorem się w wielu kwestiach nie zgadzam, ale to będzie pewnie 
temat innego  spotkania. Myślę, że dzisiaj ta konferencja pokazała już 
na samym początku, że jeśli chodzi o rynek odnawialnych źródeł ener-
gii, to on też jest niestety mocno zmonopolizowany. I właśnie chyba 
ta polityka prosumencka, jeśli chodzi o mikroinstalacje, może nam ten 
rynek otworzyć. Może także i spowodować efekty, które mogą być nie-
spodziewane również dla naszego państwa, w kontekście potrzeby bu-
dowy elektrowni atomowej. Założenia mówią o roku 2025, jak ostatnio 
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słyszałem, a do tego czasu może się okazać, że będzie funkcjonował 
zupełnie inny rynek energii.  Chciałbym wykorzystać obecność pani 
prezes Skuchy, ponieważ zainspirowany jestem troszeczkę artykułem 
prof. Żmijewskiego, który ukazał się w prasie. Miałem nadzieję, że 
on tutaj będzie mógł zabrać głos w tej sprawie, ale spróbuję troszkę 
inaczej sformułować problem. Środki unijne, które mamy dedykowane 
– 300 czy 400 mld zł, mają być w znacznej mierze przeznaczone na 
programy, które będą promować niskoemisyjną gospodarkę. To mają 
być w zależności od sposobu liczenia znaczne kwoty. I mam pytanie 
– czy już istnieją uzgodnienia między Ministerstwem Rozwoju Regio-
nalnego a Funduszem, jakie rozwiązania będą promowane, i do kogo 
będą dedykowane? Dziękuję. 

MAŁGORZATA SKUCHA,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej:

Szanowny Panie Senatorze, szanowni Państwo. Trwają nad tym 
prace. Z jednej strony mamy umowę partnerską, która pokazuje pew-
ne kierunki. To co Pan Senator powiedział, że znaczące środki będą 
przeznaczone na niskoemisyjną gospodarkę jest jak najbardziej prawdą 
i my będziemy mieli obowiązek przeznaczenia środków na ten ob-
szar. Komisja Europejska również postawiła warunek, że dobrze by 
było, żeby przy okazji wydatkowania środków w tej perspektywie, 
część z nich była udostępniona w formie instrumentów finansowych. 
Takimi instrumentami w obecnej perspektywie są Jessica i Jeremy, 
w formach zwrotnych, czyli można nimi będzie obracać i wielokrot-
nie ich używać do pobudzania rozwoju gospodarki. Czyli to jest to, 
co nazwane zostało przez Komisję Europejską innowacyjnymi instru-
mentami, a co Narodowy Fundusz i wojewódzkie Fundusze robią od 
ponad 20 lat. Będziemy mieli szanse pokazać swoje doświadczenie, 
i jak najbardziej Narodowy Fundusz i wojewódzkie Fundusze również 
wpisują się z punktu widzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Ministerstwa Gospodarki, mam nadzieję również, i Ministerstwa Śro-
dowiska w tę nową perspektywę i będą mogły swoje doświadczenia 
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w tych instrumentach przekazać. Pytanie bardzo konkretne – czy już 
są rozwiązania? Nie, w tej chwili trwają prace tzw. grupy roboczej, 
w której ustalamy jak program operacyjny miałby wyglądać, żeby cele 
strategiczne, te dotyczące energetyki, ale też i cele środowiskowe były 
wykonane. W tym momencie nie jestem w stanie precyzyjnie podać, 
jakie, natomiast chcemy wypracować na poziomie centralnym takie 
rozwiązania, które również będą wskazówką dla marszałków przy two-
rzeniu regionalnych programów operacyjnych, chcemy ustalić, gdzie 
jest ta linia demarkacyjna, gdzie są projekty, które będą wspierane po-
przez regionalne programy, a gdzie są projekty, które z tych programów 
będą wpisywały się na poziom centralny. Narodowy Fundusz i woje-
wódzkie Fundusze postawiły się tutaj ze swoim doświadczeniem w tym 
obszarze do dyspozycji i pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej nasze 
doświadczenia bezpiecznego wydatkowania środków wykorzystać, bo 
pracujemy nie tylko nad odnawialnymi źródłami energii, ale również 
nad efektywnością energetyczną. 

SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję. Krótko mówiąc, taki POIiŚ25  bis, na nowy okres progra-
mowania i z drugiej strony regionalne programy operacyjne w woje-
wództwach i linia demarkacyjna. Dziękuję, pan senator Niewiarowski.

SENATOR IRENEUSZ NIEWIAROWSKI:

Słyszeliśmy, jaką nadzieję budzi ustawa, której nie ma, jak wiele 
od niej zależy. Jednocześnie pan dyrektor Pilitowski mówił o założe-
niach, ale rozumiem tej ustawy, której nie ma. Ja chciałem spytać, czy 
ta mini OZE26, która jest procedowana w Sejmie, w Senacie o tym 

25 POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko [przyp. red.]
26 Projekt Ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy 

– Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
druk sejmowy nr 946, nr 1401 i nr 1401-A  [przyp. red.]



jeszcze nie rozmawialiśmy, czy ona zawiera elementy odnoszące się 
w jakikolwiek sposób do problemów, które były tu dzisiaj poruszane, 
czy tylko ma ochronić nas przed karami, których się spodziewamy 
ze strony Komisji Europejskiej? Pan Jarosław Tworóg odnosił się 
już do tego w jakimś stopniu, oceniał i mówił, że w zasadzie jest 
niezadowolony z tego, co jest zapowiadane, nie wiem czy ja dobrze 
zrozumiałem? Czyli nawet ta ustawa w założeniach jest krytykowana 
przez środowisko…

JAROSŁAW TWORÓG:

Jestem niezadowolony ze zmian, jakie wprowadzono do projektu 
wniesionego przez departament pana dyr. Pilitowskiego …

SENATOR IRENEUSZ NIEWIAROWSKI:

Ale tu jest mowa o projekcie, który jeszcze jest wewnątrz rządu, czy 
procedowanym obecnie w Sejmie?

JAROSŁAW TWORÓG:

To chodzi o odniesienie do projektu listopadowego, który miał jesz-
cze sensowne poziomy wsparcia i mocno postawioną kwestę przyłączy.

SENATOR IRENEUSZ NIEWIAROWSKI:

Mam dwa pytania do Pani Prezes. Czy program kolektorowy, któ-
ry rzeczywiście jest widoczny i wywołuje dyskusje i zainteresowanie 
całą problematyką, nie mówiąc już o tym, że sam jest wartościowy, 
czy on będzie kontynuowany, czy planowane są na ten program ko-
lejne setki milionów złotych? I czy w programie, który Pani Prezes 
nazwała „Oszczędny Dom”, jeszcze nie wprowadzonym, są założe-
nia co do sumy, jaka będzie na ten cel poświęcona? Dziękuję.
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SEN. NORBERT OBRYCKI, 

Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:
Rozumiem, że to były dwa pytania – jedno do Pani Prezes, drugie 

do Pana dyrektora Pilitowskiego? To zaczniemy może od Pani Prezes.

MAŁGORZATA SKUCHA,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej:

Króciuteńko. Program kolektorowy cieszył się takim powodze-
niem, że z przyznanych wstępnie 300 mln zł zwiększyliśmy kwotę 
do 450 mln zł. W tej chwili możemy powiedzieć, że jeszcze kilka-
dziesiąt milionów zł jest do dyspozycji, czekając na potencjalnych 
beneficjentów i na kolejne transze uruchomiane przez banki. Chcemy 
ten program kontynuować do roku 2015. Mamy nadzieję, że równo-
legle wypracowane zostaną (w nawiązaniu do pytania pana senatora 
Michalskiego, dotyczącego nowej perspektywy), mechanizmy wspar-
cia dla kolektorów również ze środków unijnych. My, mam nadzie-
ję, podjęliśmy odpowiednie działania, żeby zwiększyć świadomość 
w społeczeństwie, że takie mikroinstalacje są pożyteczne, że dają 
efekt, że warto po nie sięgać. I myślę, że w ramach naszego drugiego 
programu, o którym mówiłam, na mikroinstalacje, czyli programu 
„Prosument”, gdzie nie podawałam jeszcze kwot, ale to będzie jak 
myślę między 400 a 600 mln zł do dyspozycji, żeby również rozbudo-
wać i przygotować ten rynek pod nową perspektywę, ale też utrzymać 
pracę, dać szanse na tworzenie „zielonych miejsc pracy”. Żeby,  jeśli 
kolektory stopniowo wejdą w ten program mikroinstalacji, ktoś, kto 
„przyjdzie” po fotowoltaikę, nie musiał „iść” po kolektory w ramach 
odrębnego programu, tylko żeby to było kompleksowo rozwiązane. 
Czyli można powiedzieć tak – mamy 450 mln zł na kolektory sło-
neczne do 2015 roku. Chcielibyśmy żeby najpóźniej od przyszłego 
roku do programu „Prosument” po wyczerpaniu środków na ko-
lektory, możliwe było włączenie kompleksowych rozwiązań na mi-
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kroinstalacje. I trzeci program, o którym mówiłam czyli program na 
budownictwo energooszczędne. Tu daliśmy kwotę 300 mln zł. Nam 
przede wszystkim zależy na oddziaływaniu, na budowie kompetencji 
u architektów, na budowie świadomości u osób, które decydują się 
na budowę nowych budynków. Mamy zastrzeżenie, że ten program 
ma za niskie standardy, że standardy, które mamy na poziomie NF40, 
czyli te 40 kWh/m2 to jest coś, co w innych, cywilizowanych krajach 
europejskich jest ujęte w przepisach, to jest standard. Czyli to nie jest 
jakieś działanie super, natomiast ten standard 15 kWh/m2 na rok za-
potrzebowania to jest rzeczywiście bliżej budynków niskoemisyjnych, 
pasywnych i w tym zakresie mamy całkowite poparcie również  osób, 
które nasz program opiniują. Natomiast, jeżeli mogę prosić, z takim 
apelem zwrócić się również do Parlamentu, żeby tak dostosować na-
sze przepisy, by to co jest normalnie standardem nie musiało być 
dofinasowane, żeby budować świadomość u osób, które decydują się 
na takie działania inwestycyjne, że po roku 2021 bardzo trudno im 
będzie sprzedać budynek, który nie będzie spełniać obowiązujących 
standardów. Bo nikt się nie będzie decydował na zakup na rynku 
wtórnym budynku, gdzie wiadomo będzie, że zużycie energii będzie 
kosztowało zdecydowanie więcej niż gdyby kupili czy zainwestowali 
w dom o standardach, o których mówimy, czyli niemal zeroemisyj-
nych, a więc takich, które będą obowiązywały również przy budow-
nictwie dla osób fizycznych po roku 2021. Z tego względu my traktu-
jemy również nasze programy nie tylko jako wsparcie finansowe, ale 
wsparcie merytoryczne, kompetencyjne tych osób, którym przyjdzie 
projektować budynki. I tutaj nawet „Murator” zorganizował konkurs 
architektoniczny na budynki pasywne, wpisujący się w parametry 
tego, co my w naszym projekcie budynków energooszczędnych ofe-
rujemy. Z siedmioma wyłonionymi bankami została już podpisana 
umowa, więc niedługo ten program będzie poprzez banki dostępny 
dla gospodarstw domowych. On już jest uchwalony, już zaczyna dzia-
łać. Na „Prosumenta” będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać, ale 
myślę, ponieważ staramy się szybko nadążać za potrzebami rynku, 
albo nawet niektóre wyprzedzać w stosunku do ustaw, że również ten 
program szybciutko będzie dostępny. Dziękuję.
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SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję, Pani Prezes. I zgodnie z przewidywaniami mamy coraz 
bardziej szczegółowe pytania dotyczące prac nad ustawą. Bardzo pro-
szę, Panie Dyrektorze.

JANUSZ PILITOWSKI,
Ministerstwo Gospodarki:

Odniosę się jeszcze do pytania pana senatora Michalskiego, tylko 
gwoli potwierdzenia, że Pani Prezes przedstawiła bardzo precyzyjną 
informację. Oczywiście i Ministerstwo Gospodarki,  Ministerstwo 
Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo 
Budownictwa uczestniczą w zasadzie permanentnie w spotkaniach 
grup roboczych, celem skonkretyzowania umowy partnerskiej na wy-
korzystanie środków przewidzianych w kolejnej perspektywie. Został 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego określony harmonogram 
tych prac. Myślę, że warto by było się efektom tych prac przyjrzeć. 
Wydaje się, że okres tuż po wakacjach będzie już bardzo konkretnym 
czasem, kiedy, jak myślę, i posłowie i senatorowie w ramach komisji, 
zespołów, będą się przyglądali efektom tej pracy. Dzisiaj jesteśmy, moż-
na powiedzieć, w środku tytanicznej pracy roboczej nad rozdziałem 
tych środków. 

Do pytania Pana Senatora Niewiarowskiego – tutaj kilka kwestii zo-
stało poruszonych. Chciałbym po kolei się do nich odnieść. Panie Se-
natorze –projekt ustawy jest już napisany i jest tekstem legislacyjnym, 
ocenionym również na etapie prac i uzgodnień resortowych w paź-
dzierniku 2012 roku. To był ten tekst, który został ostatnio opubliko-
wany. Od tego czasu trochę się zmieniło, również z uwagi na pewne 
nasze przemyślenia i analizy tegoż projektu. Za chwilę padnie pytanie, 
kiedy ta ustawa będzie tak naprawdę dalej procedowana? Chciałbym 
tylko zwrócić Państwu uwagę na pewną złożoność zagadnienia – po 
pierwsze istnieje bardzo ważny i istotny dokument, jakim jest projekt 
poselski zmiany ustawy Prawo energetyczne, nr druku 946, od paź-
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dziernika 2012 roku procedowany w Sejmie. Po pierwszym czytaniu 
w tej chwili w ramach prac podkomisji Komisji Gospodarki, zosta-
ło w ubiegłym tygodniu przyjęte stanowisko rządu do tego projek-
tu poselskiego, co wydaje się otwierać drogę do drugiego i trzeciego 
czytania tegoż projektu. Projekt poselski z punktu widzenia idei i za-
łożeń, które legły u podstaw przedstawienia go przez grupę posłów, 
służył temu, aby implementować trzy dyrektywy tzw. energetyczne27, 
dotyczące rynku gazu, rynku energii oraz odnawialnych źródeł energii 
w takim niezbędnym wymiarze, aby uznać, że Polska implementowała 
dyrektywy. Terminy implementacji oczywiście już dawno minęły. Zna-
cie Państwo całą historię dotyczącą potencjalnych kar pieniężnych za 
niewdrożenie tych dyrektyw. Co w tymże tzw. małym trójpaku, czyli 
nowelizacji prawa energetycznego jest istotne z punktu widzenia tych 
zagadnień, o których dzisiaj rozmawiamy? Myślę, że kilka drobnych 
kwestii, może nie najistotniejszych, ale przynajmniej dla porządku na-
leży o nich wspomnieć. Po pierwsze pojawia się definicja mikro i małej 
instalacji. Tego w prawie energetycznym dotychczas nie było. Po dru-
gie określone zostały również pewne preferencje w zakresie kosztów 
przyłączenia. Zwolnione zostały z opłat przyłączenia mikroinstalacji 
do systemu elektroenergetycznego, co też jest nowym rozwiązaniem. 
Wydaje się, że ważne z punktu widzenia energetyki prosumenckiej jest 
stworzenie systemu certyfikacji instalatorów mikroinstalacji, urządzeń 
OZE oraz całego systemu akredytacji firm szkolących tychże mikroin-
stalatorów. To z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa, popraw-
ności technicznej i działań związanych z przyłączeniem mikroinstalacji 
jest ważne i istotne. Trzeci element związany jest z nowelizacją również 
innych ustaw, przy okazji zmiany ustawy prawo energetyczne (głów-
nie myślę o prawie budowlanym w zakresie zwolnienia z pozwoleń 
na montaż  kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych do 
40 kW). To są oczywiście bardzo niewielkie zmiany w stosunku do 

27 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych, dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek-
trycznej oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego [przyp. red.]
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całego pakietu działań określonych projektem ustawy o odnawialnych 
źródłach energii. Ale podkreślam jeszcze raz - idea, która legła u pod-
staw inicjatywy poselskiej, co również zostało zaakceptowane przez 
kierownictwo rządu, to nowelizacja prawa energetycznego służąca 
głównie implementacji tychże dyrektyw. Odnosząc się do wypowiedzi 
pana dr Tworóga, który porównuje projekt ustawy z października z in-
formacjami, które się od października w wypowiedziach publicznych 
premiera czy wicepremierów ukazały, powiem tak – te wypowiedzi 
nie stoją w sprzeczności z ustaleniami oraz projektem o odnawialnych 
źródłach energii z października 2012 r. Chcę zapewnić, że przynajmniej 
w obszarze energetyki prosumenckiej nie dostrzegam żadnych działań, 
które by zmierzały do zmiany tychże regulacji. I rzeczą, na pewno 
ważną i istotną, na którą zwraca uwagę zapewne i ten, i każdy następny 
minister finansów, jest fakt, aby system wsparcia, dedykowany czy to 
dla  mikro, małych instalacji, czy dużych instalacji OZE był optymalny 
ekonomicznie. I to jest oczywiście z jednej strony potencjalne zagro-
żenie, ale i też moim zdaniem racjonalność działania ustawodawcy. 
Dziękuję.

SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję, Panie Dyrektorze. Były dwa zgłoszenia z Sali. Proszę po kolei. 

BOGDAN KAMIŃSKI,
EUROS:

Witam Państwa. Zajmuję się m.in. szkoleniami i doradztwem w za-
kresie zarządzania w samorządach oraz działalnością społeczną. Bar-
dzo gratuluję inicjatywy zorganizowania dzisiejszej konferencji, mam 
wielką nadzieję, że jeśli Państwo Senatorowie zainteresują się tą tema-
tyką, to będzie nam trochę łatwiej liczyć na dobre rozwiązania. Chciał-
bym zwrócić uwagę na trzy rzeczy i zadać dwa pytania. Pierwsza rzecz 
dotyczy obszarów wiejskich. W listopadzie 2012 r. ukazały się wytycz-
ne OECD i wytyczne UE, dotyczące energetyki odnawialnej na ob-
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szarach wiejskich. O ile wiem, żaden z dokumentów nie jest dostępny 
w języku polskim, żaden z prelegentów nie odwołał się do nich, ani nie 
zwrócił na nie uwagi. Wydaje mi się, że trochę szkoda, że powinniśmy 
coś wspólnie zrobić, żeby Polacy nie tylko mogli czytać dokumenty, 
które się ukazują, ale też uczestniczyć w ich tworzeniu, bo przecież 
to jest o wiele ważniejsze. Po co nam liczne biura, utrzymywane z pu-
blicznych środków w Brukseli, wydaje się, że to nie jest dobre, zwłasz-
cza, że jest jeszcze jeden dokument, mianowicie wytyczne ze stycznia 
2013 r., również dostępne tylko po angielsku, dotyczące budowania, 
formułowania zintegrowanych lokalnych strategii rozwoju w ramach 
tzw, koncepcji CLLD, czyli Community Led Local Developement28. Prawdo-
podobnie od przyszłego roku będzie powstawać około 400 lokalnych 
strategii rozwoju obszarów wiejskich. Nie widać żadnego sygnału, być 
może ktoś z Państwa go zna, ja przynajmniej nie dostrzegam,  do-
tyczącego tego, żeby te strategie mogły uwzględniać wymogi chwili. 
Właściwie mamy ostatnią siedmiolatkę związaną z przygotowaniem do 
znaczącego wzrostu roli energetyki odnawialnej w ogólnym bilansie 
energetycznym kraju. Krótko mówiąc,  bardzo serdecznie zachęcam 
do tego, żeby zwrócić uwagę na specyfikę obszarów wiejskich, o której 
zresztą też pan Karaczun powiedział. To jest rozwiązanie głównie, albo 
w znacznej części adresowane do obszarów wiejskich. A my jesteśmy, 
jak sądzę, bardzo słabo przygotowani do tego, żeby w ogóle się z tym 
zmierzyć na wsi. 

Druga rzecz to jest kwestia świadomości. Państwo tutaj wspomi-
nali o nieobecnym gościu z Danii, ale obecnym przedstawicielu Am-
basady Duńskiej. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Duńczycy nie 
tylko są liderami w Europie i chyba na świecie, jeżeli chodzi o badania 
dotyczące energetyki odnawialnej, ale też mają ogromne doświadcze-
nia i zasługi jeżeli chodzi o promowanie świadomości środowiskowej. 
Między innymi znacząco ograniczyli zużycie wody, dzięki wieloletniej 
kampanii prowadzonej przez państwo. Wydaje mi się, że my w Polsce 

28 CLLD – Community Led Local Developement (Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność) – instrument (metoda), którego celem jest wdrażanie części działań 
ukierunkowanych na rozwój lokalny, które mogą lub powinny być realizowane przez 
lokalne społeczności [przyp. red.]
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mamy z tym pewien kłopot, mianowicie my nie potrafimy, w moim 
przekonaniu, a pomimo ogromnej potrzeby, uświadamiać obywatelom, 
co to znaczy środowisko, co to znaczy oszczędzanie energii, a nie tylko 
jej produkowanie. Tu nikt z Państwa niestety nie zwrócił na to uwagi. 
Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy uczyli oszczędzać 
energię, także energię związaną z transportem, energię związaną z urzą-
dzeniami, z ich energooszczędnością i z wydajnością, o której któryś 
z prelegentów bardzo pięknie mówił. Na to też warto byłoby zwrócić 
uwagę, że sama ustawa to nie wszystko, że trzeba budować świadomość 
i to rozumienie rzeczy w ogólnie rozumianym społeczeństwie. 

I trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to innowacyj-
ność. Któryś z prelegentów powiedział, że Polska jest antyinnowacyj-
na i rzeczywiście wszystkie wskaźniki w skali europejskiej i światowej 
na to wskazują, widać także bardzo słabą jakość strategii innowacyj-
nych, za które odpowiadają marszałkowie. Wydaje się, że to najwyższa 
pora, by coś z tym zrobić, żeby można było np. za rok powiedzieć, że 
coś się zmieniło, że potrafimy budować innowacyjne strategie, które 
uwzględniają np. właśnie kwestię OZE, czy kwestie związane ogólnie 
z energetyką odnawialną. I to moje trzy komentarze. Bardzo dziękuję 
za możliwość ich przedstawienia. A teraz dwa pytania. Czy prawdą 
jest, że Niemcy w tych 4 mln miejsc produkują 10 tys. razy więcej 
energii odnawialnej niż Polska obecnie? Oczywiście łącznie cieplnej 
i elektrycznej. I drugie pytanie dotyczące 2020 roku. Czy prawdą jest, 
że jeżeli nie zdołamy wytworzyć odpowiedniego potencjału energetyki 
odnawialnej i będziemy utrzymywać  stanowisko, które premier wyra-
ził nie tak dawno, chyba przed rokiem, dotyczące derogacji związanej 
z przestrzeganiem reżimów unijnych, czy rzeczywiście prawdą jest to, 
że wówczas pieniądze, które do tej pory, do 2020 roku będą w dyspo-
zycji Polski, potem przejdą pod zarząd Unii, jeżeli nie spełnimy tych 
wymogów dotyczących „3 x 20”? Dziękuję serdecznie.

SEN. NORBERT OBRYCKI, 
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Pani Prezes, proszę.
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MAŁGORZATA SKUCHA,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej:

Jeżeli mogę, chciałabym się odnieść nie tyle do tych danych, ponie-
waż to można sprawdzić i dosyć łatwo znaleźć potwierdzenie, czy to 
jest 10 razy czy 10 tys. razy więcej, ale do elementu świadomości. Pod-
kreślałam w swojej wypowiedzi, że traktujemy nasze programy również 
jako budowanie świadomości. Chciałabym wskazać na mój departa-
ment, którym się teraz opiekuję – departament edukacji, jako na ten, 
który nie tylko ma wspierać beneficjentów programów inwestycyjnych 
poprzez szerzenie edukacji, ale tworzyć i finansować specjalne pro-
gramy edukacyjne, tak, żeby każde z tych działań inwestycyjnych mia-
ło wsparcie, np. jeżeli mówimy o domach energooszczędnych, to był 
temu dedykowany konkurs o tej tematyce. Także Narodowy Fundusz 
o budowaniu świadomości absolutnie nie zapomina i tak traktujemy 
wszystkie nasze programy. Co prawda przy kolektorach słonecznych,  
na edukację bezpośrednio nie było tam środków, ale przy np. inteli-
gentnych sieciach energetycznych, o których też nie powiedziałam, a są  
to mikroinstalacje i cała kwestia doposażenia, współpraca z samorzą-
dami i liczniki energetyczne, już takie środki są. I to jest kolejne ponad 
300 mln zł, które Fundusz już zadedykował. Element edukacyjny jest 
integralną częścią realizowanych projektów. Także o tym pamiętamy. 

Druga sprawa – zapraszam na stronę internetową Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl), 
gdzie są nasze strategie i wspólna strategia z wojewódzkimi Funduszami, 
obowiązująca od 1 stycznia, zgodnie z ustawą z tego roku na 4 lata, 
z perspektywą do 2020 r. I nasza strategia, i ten element ekoinnowacji, 
o którym Pan mówił, jest również istotnym elementem, który będziemy 
chcieli realizować razem z edukacją, prócz czterech priorytetów. Więc nie 
zapominamy o tym, zapraszamy do współpracy. Uruchomiliśmy nowe 
forum – ekologia, edukacja, ekoinnowacje. Budujemy strategie edukacji 
i każdy głos bardzo chętnie weźmiemy pod uwagę. Także tutaj jeste-
śmy otwarci na to, żeby wspierać działania inwestycyjne szeroką paletą 
działań edukacyjnych. To tylko tyle chciałam powiedzieć celem uzupeł-
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nienia, bo rzeczywiście element edukacji, budowania świadomości musi 
być integralną częścią wszystkich działań inwestycyjnych i mamy to do 
strategii wpisane jako działanie horyzontalne łącznie z ekoinnowacjami.

SENATOR NORBERT OBRYCKI,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję. Pan profesor teraz.

STANISŁAW PIETRUSZKO,
Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki:

Po zachłyśnięciu się fotowoltaiką w ubiegłym roku, widzę teraz, że 
ona robi się „chłopcem do bicia”. A to będzie technologia, która będzie  
najbardziej zaangażowana w ten prosumencki charakter produkcji energii. 
I mnie się najbardziej podoba to, co napisał Jeremy Rifkin29 – internet 
energetyczny. Tak, jak teraz przekazujemy sobie wiadomości w internecie 
między sobą, tak będziemy w przyszłości  – to znaczy, on tak prorokuje, 
a ja się z tym zgadzam -  przekazywali produkowaną energię i energię zu-
żywaną. Trzeba spojrzeć na to z pewnej perspektywy,  na przykład Shell 
ogłosił 1 marca 2013 r. scenariusz, który mówi, że w 2065 roku foto-
woltaika będzie podstawowym źródłem energii elektrycznej. 40% energii 
elektrycznej będzie pochodziło z fotowoltaiki. U nas pan prof. Nowicki 
również ma taką wizję. Nadchodzi era słońca. Jeżeli mówimy o tym, to od 
razu są używane argumenty, że jest ona droga. Ona była droga, w tej chwili, 
jeżeli porównamy koszty czarnej energii, koszt płacony przez końcowego 
użytkownika, to energia z fotowoltaiki jest tańsza, także opłaca się w tej 
chwili  (ja mówię o Niemczech) zużywać tę energię na potrzeby własne, 
a nie sprzedawać do sieci. Czyli sytuacja jest odwrotna niż w roku 2004, 
kiedy wprowadzono ustawę o odnawialnych źródłach energii. My musimy 
się w jakimś sensie zdecydować, czy będziemy rozwijali tę fotowoltaikę, czy 
nie. No bo to, co w tej chwili słychać, to jak powiedziałem, po entuzjaźmie 
roku ubiegłego, w tej chwili nastroje nie są najlepsze. Dziękuję. 

29 Por. przypis 12 [przyp. red.]
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SENATOR NORBERT OBRYCKI,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję. Tutaj jeszcze kolega Senator Czarnobaj. Czy są jeszcze 
jakieś zgłoszenia z sali, ponieważ będziemy się powoli zbliżać do koń-
ca? Umówmy się w ten sposób – mniej stanowisk, a bardziej pytania 
do naszych gości, ponieważ ze względu na ich napięty czas, chciałbym, 
żebyśmy jak najwięcej skorzystali z obecności ekspertów i przedstawi-
cieli instytucji. Bardzo proszę.

SENATOR LESZEK CZARNOBAJ:

Panie Przewodniczący, wpisując się w Pana prośbę, mam dwa kró-
ciutkie pytania  do pana dyr. Pilitowskiego. Te ułatwienia administracyjne, 
powiedział Pan Dyrektor, są w tym projekcie, który teraz jest w Sejmie 
i dotyczą energii uzyskiwanej z energii słonecznej. Czy one również doty-
czą prosumenckiej energii uzyskiwanej z wiatru? I pytanie do Pani Prezes, 
też króciutkie, dotyczące programu prosumenckiego – czy to jest 400 czy 
600 mln to jest najmniej istotne na tym etapie. Może poprosiłbym o dwa 
słowa na temat ewentualnych założeń – co to znaczy wsparcie? Czy to 
będzie pożyczka, kredyt, jak oprocentowane? I jeszcze dwa słowa na temat 
tego, nad czym Państwo pracujecie, jeśli chodzi o założenia wsparcia.

DYREKTOR JANUSZ PILITOWSKI,
Ministerstwo Gospodarki:

Panie Senatorze, niezależnie od technologii najistotniejsza jest moc 
do 40 kW. Wiatr, woda, biomasa, fotowoltaika, zwolnienia tak…

MAŁGORZATA SKUCHA,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej:

Króciuteńko – z jednej strony to są wszystkie rodzaje przedsię-
wzięć, czyli to jest zakup i montaż mikroinstalacji z odnawialnych źró-



121

deł energii typu prosumenckiego do produkcji cieplnej i elektrycznej 
energii, w tym również zakup i montaż energooszczędnych systemów 
grzewczych. I tu mamy na względzie wszystko, czyli i gazowe kotły 
kondensacyjne, i kotły na biomasę, jednym słowem wszystko, co jest 
dostępne, a gospodarstwo domowe w zależności od swoich oszaco-
wań, co mu się najbardziej będzie opłacało, samo zdecyduje. Chcie-
libyśmy poszerzyć również naszą ofertę o trigenerację, czyli nie tylko 
ciepło, prąd, ale i chłód, ponieważ zmiany klimatyczne powodują, że 
to również w niektórych obszarach może być interesujące. Rozważamy 
przyłącza do sieci, czyli mowa jest  nie tylko o tym, żeby to była instala-
cja urządzenia, ale również pomoc gospodarstwom domowym w pod-
łączeniu, jeżeli byłaby taka potrzeba oraz zakup i montaż urządzeń do 
magazynowania energii. W tej chwili konkretnego oprocentowania nie 
jestem w stanie podać, ale tutaj jesteśmy w okresie negocjacji, ponie-
waż Pan Prezes mówi, że bez dotacji się nie obejdzie. My z dotacjami 
mamy ten problem, że z jednej strony jest to dla każdego gospodarstwa 
domowego korzystającego z naszych dotacji kwestia konieczności od-
prowadzenia podatku, zaś dla nas to są dziesiątki tysięcy deklaracji po-
datkowych do wypełnienia. Planujemy i dyskutujemy teraz nad takim 
rozwiązaniem, żeby na etapie inwestycji oprocentowanie było wyższe, 
ale w momencie, kiedy uzyskujemy efekt ekologiczny, czyli jak już jest 
to urządzenie zainstalowane, a to jest ten krótki proces inwestycyjny, 
żeby to oprocentowanie było niższe, ponieważ my kupujemy przede 
wszystkim efekt ekologiczny. I takie rozwiązania próbujemy w tej chwi-
li wypracować, chcemy również włączyć w to Wojewódzkie Fundusze, 
i wtedy bezpośrednio osoby fizyczne mogłyby zwrócić się do nich 
albo do banku. Na razie chcę Państwu zwrócić uwagę na jedno – to 
są projekty docelowo generujące przychody. Ponieważ jeżeli wejdzie 
system wsparcia, to nie chcielibyśmy tutaj, tak jak Pan Dyrektor mówił, 
przedobrzyć. I jeżeli będzie system wsparcia ze środków publicznych 
budżetu państwa na dofinansowanie, to my będziemy bardzo ostrożnie 
oferować wsparcie przy tych mikroinstalacjach. Kolektory słoneczne 
jeszcze się bronią, ponieważ tam nie jest przewidywany system wspar-
cia z budżetu państwa, czyli nie będziemy dwukrotnie płacić za ten sam 
efekt pieniędzmi publicznymi, natomiast pojawi się nam to przy pro-
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jektach, w których będzie produkowana energia, w których gospodar-
stwa domowe zaczną zarabiać. Pomimo, że nie będą traktowane jako 
podmioty gospodarcze naszą ustawą, w świetle prawa europejskiego 
będą podmiotami gospodarczymi. Tu musimy uważać na pomoc pu-
bliczną. Żeby „nie wylać dziecka z kąpielą”, musimy bardzo ostrożnie 
się w tych obszarach poruszać. Także raczej preferencyjnym oprocen-
towaniem, nie formą dotacyjną chcielibyśmy tutaj wesprzeć ten rynek. 

SENATOR NORBERT OBRYCKI,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję. Zakładam, że listę osób, które się zgłaszają do wypowie-
dzi mamy zamkniętą. Bardzo proszę po kolei, tylko pytania do naszych 
ekspertów. Proszę, pan dr Tomasz Siewierski.

DR TOMASZ SIEWIERSKI, 
Politechnika Łódzka:

Ideą jest, żeby energetyka prosumencka, jej wdrożenie, kosztowały 
nas jak najmniej, bo nie mamy na to pieniędzy. W związku z tym ja 
chciałem zapytać o koncesje. Z punktu widzenia elektryka koncesja, kon-
cesjonowanie sprzętu do montażu instalacji jest po prostu stratą czasu 
i pieniędzy, a kwestie bezpieczeństwa nie są dużo różniące się od insta-
lacji innego sprzętu. Większe problemy będą po stronie zakładów ener-
getycznych, tam gdzie jest energetyka zawodowa. Czy nie można tego 
uprościć, łącząc to na przykład w grupach SEP, żeby nie powodować 
dodatkowych barier? Z którego kraju jest wzięte takie doświadczenie, 
że potrzebujemy specjalnego koncesjonowania? I druga rzecz – kwestia 
wyznaczenia progów przyłączenia w nowej ustawie o OZE. Energetyka 
prosumencka jest oparta na rewersyjności przepływów. Klienci, konsu-
menci  powinni mieć możliwość przyłączenia do mocy, którą już uzy-
skali w sieci, dlatego, że to wymaga jak najmniejszych inwestycji. Więc 
chciałbym, żeby było zniesione stworzenie specjalnych progów. Jeżeli 
mam 12 kW, to mam 12 kW, które mogę wprowadzić do sieci na zasadzie 
zgłoszenia. Uproszczamy, przyspieszamy to, co nas nie kosztuje. 
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I moje trzecie pytanie - do Pana Dyrektora. Mówiliśmy o tzw. zinte-
growanej ocenie wpływu energetyki rozproszonej. Czy łącznie z publi-
kacją nowej wersji ustawy ukażą się uzasadnienia wpływu współczyn-
ników przedziału uprawnień dla poszczególnych technologii? Chodzi 
mi o uwzględnienie wartości tej technologii dla całego systemu elek-
troenergetycznego, czyli takie uzasadnienie, po opublikowaniu współ-
czynników na zasadzie analizy biogazu. Tutaj było powiedziane, że 
biogaz jest mało warty, bo jest za drogi. Z punktu widzenia energetyka, 
patrzącego z pozycji systemu, to jest zupełnie inna wartość. W związku 
z tym mam pytanie – czy w ramach następnej publikacji takie uzasad-
nienie merytoryczne będzie?

SENATOR NORBERT OBRYCKI,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję. Ja proponuję, żebyśmy zebrali wszystkie pytania z Sali 
i żeby później nasi paneliści na nie odpowiedzieli. Z głębi sali zgłaszali 
się dwaj panowie. Proszę po kolei.

ROMAN DŁUGI, 
Związek Pracodawców Forum Energii Odnawialnej:

Jestem przedstawicielem Związku Pracodawców Forum Energii 
Odnawialnej. Jestem także właścicielem firmy Asket, zajmującej się 
agrobiomasą. Mamy jedną kwestię, która tutaj nie została poruszo-
na, ale chyba jest bardzo ważna. Chciałbym zapytać, czy nie może-
my uwzględnić preferowania przede wszystkim polskich technologii 
i polskich producentów w omawianych strategiach promocyjnych na-
szych odnawialnych źródeł energii, bez względu na to, czy one będą 
w mikroskali, czy w małej skali? To jest dla nas ważne, bo mówimy 
o tworzeniu miejsc pracy itd. Według mojej informacji dzisiaj polscy 
instalatorzy budują najwięcej instalacji fotowoltaicznych w Niemczech, 
bo już potrafią, są tani i są konkurencyjni. Do tego dochodzą szkole-
nia, egzaminy itd. Druga sprawa to gospodarka paliwowa, energetycz-
na oparta na biomasie. Skoro mówimy o tym, że energetyka trafia na 
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obszary wiejskie, to przede wszystkim powinna być także oparta na 
agrobiomasie. I we wszystkich państwach świata, które mam okazję 
odwiedzać w ramach projektu rządowego GreenEvo30, agrobiomasa 
wszędzie jest numerem 1, dlatego, że ona trafia przede wszystkim do 
ludzi najbiedniejszych i do masowych zastosowań. W naszym kraju, 
Pani Prezes Skucha była uprzejma stwierdzić, że małe kotły itd. Ale 
to także wytwórcy urządzeń, co musi iść w parze, żeby było do tych 
kotłów paliwo. Trzecia sprawa – mówimy o sukcesie niemieckim, duń-
skim i innych państw, które są oparte na tworzeniu pewnych społecz-
ności. Czyli chodzi o małe spółdzielnie, małe grupy ludzi. Także były 
u nas bardzo modne projekty dotyczące mikrosieci. Dlatego chciał-
bym zwrócić uwagę w naszych programach na agrobiomasę, obszary 
wiejskie i polskich producentów. Dlatego prosiłbym, żeby o ile jest to 
możliwe, żeby preferować polskie rozwiązania.

SENATOR NORBERT OBRYCKI,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję bardzo. Bardzo cenny głos w dyskusji. Proszę kolejne 
pytanie.

MICHAŁ BURKIEWICZ,
Prezes Zarządu Hoven Sp. z o.o.:

Szanowni Państwo, było tu już mówione o powstawaniu nowych 
miejsc pracy w tzw. zielonej gospodarce, natomiast dość mało było 
powiedziane o tym, jak na to patrzy przedsiębiorca, który tak napraw-
dę je tworzy, pozostając także w związku z pozytywnymi regulacjami 
i systemami wsparcia. A tak naprawdę dla takiego przedsiębiorcy, co 
z doświadczenia mogę powiedzieć, najważniejsza jest pewność prawa, 
pewność jakie systemy wsparcia funkcjonują i będą funkcjonowały, naj-
lepiej 2, 3, 4 lata naprzód, a nie na przykład pół roku, rok naprzód. To 

30 GreenEvo - Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środo-
wiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie 
środowiska [przyp. red.]
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jest sytuacja bardzo niekomfortowa dla rozwoju biznesu i powoduje, że 
te miejsca pracy powstają wolniej i generalnie ta zielona gospodarka jest 
mniej efektywna. I pytania w związku z tym, co powiedziałem, do Pani 
Prezes. Pierwsze dotyczy programu „Prosument”. Czy będzie on obej-
mował także klientów biznesowych? Drugie pytanie również dotyczy 
tego  programu – skoro kolektory słoneczne nie będą dawały naszemu 
prosumentowi możliwości zarabiania, to czy w takim razie rozważone 
będzie przez NFOŚGW wsparcie w postaci dotacji, a nie tylko opro-
centowania i na ile poważnie będzie ono rozważone? I trzecie pytanie 
dotyczące już programu na kolektory, obecnie funkcjonującego. Pani 
mówi, że Narodowy Fundusz chciałby, żeby program trwał do 2015 
roku. Są tutaj istotne obawy, wynikające z prognoz zużycia pieniędzy, 
które pokazują, że środki prawdopodobnie się skończą w 2014 roku. 
Czy w takim razie jest możliwe (i w jakim terminie się o tym ewentual-
nie dowiemy) dołożenie środków, tak, żeby program mógł faktycznie 
dojść chociaż do połowy czy końca 2015 roku. Dziękuję.

SENATOR NORBERT OBRYCKI,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję. I ostatnie pytanie z sali. Bardzo proszę.

KRZYSZTOF ZAMOŻNY,
SELFA GE S.A. :

Dzień dobry, ja reprezentuję polskiego producenta modułów foto-
woltaicznych, Selfę Szczecin. Tutaj przed chwilą koledzy zadali pyta-
nie, które również chciałem zadać. To pytanie otwarte, na które ja nie 
oczekuję odpowiedzi, tylko chcę zwrócić uwagę na skalę problemu, 
mianowicie wsparcie dla polskich producentów. Mówimy o bardzo sze-
rokim temacie, jak bardzo, nawet nie chcę Państwu tutaj przybliżać, bo 
wszyscy jesteśmy tego świadomi, natomiast nie słyszałem tutaj głosu 
ze strony producenta. Dlatego zdecydowałem się Państwu zająć chwi-
lę. Pan dr Jarosław Tworóg w swojej wypowiedzi wspominał o cłach 
antydumpingowych na produkty chińskie, które wprowadziły Stany 
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Zjednoczone. Unia Europejska też to wprowadza. My widzimy już 
w tej chwili duże różnice w ilości zapytań w zainteresowaniu nami jako 
zakładem. To jest pytanie otwarte. Teraz krótkie pytanie do dyrektora 
Pilitowskiego. Dostajemy szereg zapytań odnośnie ustawy o odnawial-
nych źródłach energii, oczywiście bazując na wersji do października 
2012 r. Ona traktuje, między innymi oczywiście, o współczynnikach 
korekcyjnych i o cenach gwarantowanych w zależności od wielkości 
instalacji i od ich umiejscowienia na dachu bądź na gruncie. Co będzie 
w przypadku umiejscowienia mikroinstalacji fotowoltaicznej, w przy-
padku jeżeli 1 string na 1 inwerterze znajduje się zarówno na dachu jak 
i na gruncie? Dziękuję uprzejmie. 

SENATOR NORBERT OBRYCKI,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dość duży stopień uszczegółowienia. Jeżeli można proszę o syn-
tetyczne odpowiedzi na wszystkie pytania z sali. Dziękuje Państwu za 
te pytania. Pani Prezes, do Pani był pakiet pytań i do Pana Dyrektora.  
Bardzo proszę. 

MAŁGORZATA SKUCHA, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej:

Jeżeli dostanę z Państwa strony wsparcie, jak możemy w programie 
zapisać, nie naruszając absolutnie regulacji prawnych, że możemy dawać 
wsparcie tylko polskim producentom, to będę przeszczęśliwa. Na razie 
nie możemy. Więc wychodząc naprzeciw - chcielibyśmy jak najbardziej 
wesprzeć ten rynek. To, że chcemy, odnosi się również do wspomnia-
nego tutaj programu GreenEvo, finansowanego z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska, i chcielibyśmy, aby GreenEvo było nie tylko 
promocją naszych produktów i naszych producentów za granicami, ale 
żeby zapewnić promocję naszych produktów i naszych producentów 
wewnątrz kraju, bo może tutaj wiedza jest zbyt mała. Myślę, że Pań-
stwo również by liczyli na takie wparcie. Tak, jak było w przypadku ko-
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lektorów słonecznych, gdzie na początku były bardzo mocne protesty 
naszych polskich producentów, że nie ma certyfikatów itd. Myślę, że 
dzięki naszemu programowi nie tylko spadły ceny, ale ten program cie-
szy się dużym powodzeniem, jak wskazuje już któryś głos, pytający czy 
on może być kontynuowany. Na razie nie chcę składać obietnic bez 
pokrycia, bo tak jak mówiłam wcześniej, przewidujemy, że środki, które  
mamy do roku 2015 powinny wystarczyć, a mamy nadzieję, że to wspar-
cie dla kolektorów będzie w regionalnych programach operacyjnych, 
więc tutaj nie chcemy konkurować ze środkami unijnymi. Jeżeli będzie 
taka sytuacja, że w programach regionalnych będzie potrzebne nasze 
doświadczenie, nasze wsparcie dla marszałków, ale myślę, raczej bardziej 
merytoryczne, niż już finansowe, to się postaramy. Mamy nadzieję, że te 
środki, które daliśmy do dyspozycji przy ciągle taniejących instalacjach 
będą wystarczające, bo to co pan prof. Pietruszko powiedział, tanieją 
nie tylko ogniwa fotowoltaiczne, ale również kolektory słoneczne i my 
zdajemy sobie sprawę, że można dobrej jakości kolektor zamontować 
za 1500 zł za m2.W związku z tym zmniejszyliśmy swoje dofinanso-
wanie do 2250 zł z początkowych 2500 zł. Ale mamy potwierdzenie 
również, że na tym rynku następują pozytywne z punktu widzenia na-
szych beneficjentów zmiany. Chcemy jak najszerzej wspierać te rozwią-
zania, ale mamy ograniczenia prawne. Poza certyfikatami, które muszą 
wskazywać jakość produktów (bo my kupujemy efekt ekologiczny) i to 
jest nasze podstawowe wsparcie, chcemy wspierać te zielone miejsca 
pracy, ale zgodnie z naszymi możliwościami ustawowymi. Jeżeli chodzi 
o wspieranie bezpośrednio producentów, to również zastanawialiśmy 
się, w jaki sposób moglibyśmy działać oprócz tego projektu, który w tej 
chwili zapewne jest Państwu znany, to jest projekt GEKON31. Począw-
szy od prac naukowo-badawczych aż do wdrożenia w kilku obszarach 
wspólnie z NCBiR32, daliśmy razem 400 mln zł na projekty innowacyjne 
dla wprowadzenia nowych rozwiązań na rynek, ale nie chcemy wyręczać 
innych instytucji, które w tym zakresie dysponują znaczącymi środkami 

31 Projekt GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych -  program wdrażany przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

32 NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [przyp. red.]
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unijnymi, bo mamy cały program „Innowacyjna gospodarka” i naszym 
zadaniem jest absorbcja środków unijnych, a nie wypieranie ich naszymi 
środkami krajowymi. W związku z tym pracując nad nową perspektywą 
(to pan senator Michalski powiedział), będziemy patrzyli na to, w jakich 
obszarach możliwe będzie wsparcie dla produkcji u nas tego, co powinno 
być w zakresie szeroko rozumianego celu „3 x 20” do roku 2020, jakie 
będą te uwarunkowania, bo rozumiem, że odpowiedź jeszcze nie padła. 
Będziemy się przyglądać, czy jest takie zagrożenie, a mam nadzieję, że 
nie, bo będziemy razem pracowali żeby uzyskać ten efekt. Dla małych 
i średnich przedsiębiorstwach, odpowiadając na pytanie, w programie 
„Prosument” nie przewidujemy środków. Natomiast, ponieważ dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw przewidujemy program wspierający efek-
tywność energetyczną, a w wielu przypadkach to będzie kwestia instalacji 
właśnie odnawialnych źródeł energii, te mikroinstalacje tam będą miały 
swoje miejsce. To jest kolejny program, w  którym pokazujemy, że nie tyl-
ko myślimy o tych największych inwestorach, ale również myślimy o ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach. Z mojego punktu widzenia będzie to 
również impuls do tego, aby w tym obszarze pojawiło się zainteresowa-
nie ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Myślę, że efektywność 
energetyczna przy współfinansowaniu projektów nie tylko ze względu 
na zużycie energii, ale też skąd ta energia będzie brana, będzie istotnym 
elementem w drugiej połowie roku, w programie, który jest kontynuacją 
PolSEFF 233. Ale chcielibyśmy, żeby tutaj były troszkę szersze możliwo-
ści dla naszych przedsiębiorców, to też będzie dla producentów istotny 
impuls współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Dziękuję. 

JANUSZ PILITOWSKI, 
Ministerstwo Gospodarki:

Szanowni Państwo, zacznę od ostatniego pytania, bo na nie nie po-
trafię odpowiedzieć, ale myślę, że charakterystyka techniczna urządzenia 

33 PolSEFF 2 - Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, 
z linią kredytową, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zaintere-
sowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub 
wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych [przyp. red.]
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tejże instalacji powinna decydować o tym, czy i w jaki sposób wspierać 
i do jakiej formy montażu tejże instalacji fotowoltaicznej należy konkretną 
instalację zaliczyć. Ale myślę, że tutaj jak zawsze korzystamy z doświad-
czenia, wiedzy osób, które technicznie, organizacyjnie się tymi tematami 
zajmują i pewnie jeżeli takie pytania Pan wystosuje do Departamentu, czy 
do Ministerstwa Gospodarki, to spróbujemy się nad nimi zastanowić i ja-
koś logicznie uzasadnić odpowiedzi. Podkreślam podział na urządzenia 
fotowoltaiczne i wspieranie ich poza budynkami i na budynkach, na da-
chach tych budynków to jest powszechnie stosowane z punktu widzenia 
systemów wsparcia w regulacjach prawnych państw europejskich i my do-
kładnie za tym wzorem poszliśmy. Natomiast odpowiadając na Pana kon-
kretne pytanie, myślę, że jeżeli przybliżyłby Pan charakterystykę techniczną 
tejże instalacji, to pewnie łatwiej by było też odpowiedzieć. Teraz pytania 
pana doktora Siewierskiego. Rozumiem, że może nie tyle chodziło o kon-
cesjonowanie, co o certyfikację instalatorów. Po pierwsze to jest wymóg 
wynikający z art. 14, zał. 4 do dyrektywy o promowaniu energii34, więc nie 
uciekniemy od niego, natomiast oczywiście przesłanką, kierunkiem działa-
nia w pracach nad projektem poselskim, jak i również kierunkiem wsparcia 
rządu były takie działania, które są jak najbardziej przyjazne instalatorom, 
którzy potencjalnie mieliby wykonywać działalność w zakresie instalacji 
mikro i małych instalacji. Nie ma wymogu formalnego, aby wszystkie in-
stalacje odnawialnych źródeł energii były montowane przez osoby, które 
takie uprawnienia będą posiadały, natomiast myślę, że z punktu widzenia 
bezpieczeństwa zainteresowanych, być może z punktu widzenia różnych 
programów wsparcia, o których tutaj m.in. Pani Prezes wspominała, pew-
nie taki wymóg będzie stawiany. 

Natomiast na pewno wolą jest to, aby zakres uciążliwości w zakresie 
procesu certyfikacji instalatorów był jak najłagodniejszy, i taki kierunek 
działania też został przyjęty. W tej wersji, jeżeli porównacie Państwo 
wersję projektu rządowego z października 2012 r. z ostatecznymi usta-
leniami prac podkomisji ds. rozpatrzenia projektu poselskiego, widać 
istotną różnicę, myślę, że na korzyść uproszczenia. 

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia  
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmienia-
jąca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE



130

Drugie pytanie dotyczyło progów mocowych. Proszę Państwa, ten 
podział został wprowadzony z dwóch względów. Pierwsza przesłanka 
jest taka, że w określonych progach mocowych są różne zachowania 
administracji, zależnie od tego, czy to jest rozpoczęcie działalności po-
legające tylko na zgłoszeniu do właściwego operatora systemu dystry-
bucyjnego, czy jest konieczność zgłoszenia poprzez koncesjonowanie. 
I to z punktu widzenia tego zagadnienia jest istotne. Gdzieś tę granicę 
trzeba było ustanowić. Drugim elementem jest system wsparcia okre-
ślonych wyborów. Przyjęcie takiego rozwiązania  służyło temu, że do 
określonych mocy stosujemy jeden system wsparcia, a powyżej okre-
ślonej mocy stosujemy inny. To są wszystko kwestie umowne i tak na-
prawdę będące przedmiotem pewnie jeszcze dalszych dyskusji w toku 
prac parlamentarnych. Ale podkreślam raz jeszcze – zawsze to rozwią-
zanie będzie jakimś rozwiązaniem kompromisowym, polegającym na 
dokonaniu wyboru – wyboru często czysto formalnego.

Uzasadnienie – tak jak najbardziej. Każda ustawa, każdy projekt 
ustawy rządowej zawiera szereg elementów związanych z uzasadnie-
niem, oceną  skutków regulacji, i wpływu tej regulacji na środowisko, 
na otoczenie techniczne, na budżet państwa, na samorządy, na kon-
kurencyjność gospodarki, na innowacyjność. I myślę, że takie analizy, 
zresztą my pośrednio je prowadzimy, wspieramy się również analizą 
powszechnie dostępnych materiałów, również do projektu ustawy 
chcemy włączyć. 

Co do polskich technologii, rozumiem, że tutaj pośrednio Pani Pre-
zes odpowiedziała. Mogę tylko powiedzieć, że ustawa stwarza przede 
wszystkim możliwości do tego, aby to były instalacje jak najbardziej 
innowacyjne, jak najbardziej nowoczesne z punktu widzenia rozwią-
zań technicznych i technologicznych. Między innymi temu służy wy-
móg wsparcia, że mogą być to instalacje - mówię o nowo oddawanych 
instalacjach odnawialnych źródeł energii - które zostały wytworzone 
w określonym czasie, żeby nie były to urządzenia już przewożone z za-
granicy do Polski, mające swoją historię i to często bardzo długą. 

Co do wsparcia agrobiomasy i roli biomasy –proszę Państwa, to też 
pewnie będzie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Myślę, że już 
w Parlamencie, bo na etapie rządowym chyba nie ma odwrotu do tej 
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inicjatywy Ministra Gospodarki, która została w projekcie lipcowym 
zaprezentowana, określony będzie zakres ulg i zwolnień w zakresie 
zakupu kotłów biomasowych oraz pewnych okresowych ulg w po-
datkach VAT w stosunku do peletów, wykorzystywanych w małych 
kotłach biomasowych. To rozwiązanie nie zostało przyjęte z aprobatą 
przez Ministra Finansów, dzisiaj w projekcie rządowym go nie ma, ale 
domyślam się, że w toku prac parlamentarnych temat pewnie będzie 
powracał. Nie wiem, czy stanowisko rządu ulegnie zmianie czy nie, ale 
na pewno będzie silne w prezentowaniu poglądów i przynajmniej ja 
będę starał się je również wspierać. Dziękuję. 

SENATOR NORBERT OBRYCKI,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i tym sposobem po czterech 
godzinach wspólnego przebywania dotarliśmy do końca. Chciałbym 
serdecznie podziękować za Państwa udział. Padło tu bardzo wiele in-
formacji. Większość z nich znajdzie się w opracowaniu pokonferencyj-
nym, więc będziecie mogli Państwo do tego wrócić. Bardzo trudno jest 
w kilku słowach, w kilku zdaniach podsumować tak wiele prezentacji 
eksperckich, bardzo szczegółowych. Niewątpliwie tym, co je łączy jest 
ciągle brak prawa i brak tej ustawy, na którą czekamy – dobrego prawa, 
które zapewni stabilność i bezpieczeństwo inwestorów, w tym przy-
padku, o czym mówiliśmy, obywateli decydujących się na inwestowanie 
w swoje mikroinstalacje. Jeżeli będziemy mieli to prawo, a widzimy, że 
wiele instytucji jest już świetnie przygotowanych i tylko czeka, żeby 
uruchomić pewien proces, to ono rzeczywiście uruchomi proces nie-
zwykle korzystny dla polskiej gospodarki, związany zarówno ze spad-
kiem cen tych instalacji, jak i z tworzeniem nowych miejsc pracy. Bez 
ram regulacyjnych, bez tego prawa również trudno będzie uruchomić 
środki unijne, które będziemy mieli na lata 2014 – 2020. Pani Prezes 
mówiła, że prace są w toku, są to intensywne prace na poziomie cen-
tralnym, ale również już w regionach, przy regionalnych programach 
operacyjnych Narodowy Fundusz jest przygotowany ze swoimi pro-
gramami. Wypada nam tylko życzyć, żebyście Państwo wykazali jeszcze 



odrobinę cierpliwości. My, jako senatorowie, parlamentarzyści obie-
cujemy pracować nad tym, żeby to prawo było dobre i jak najszybciej 
uchwalone. Dziękuję jeszcze raz wszystkim obecnym, dziękuję naszym 
prelegentom. Myślę, że jeszcze jedno słowo dla współpracownika me-
rytorycznego Instytutu. Pan Prezes Wiśniewski, proszę. 

GRZEGORZ WIŚNIEWSKI,
Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej:

Bardzo dziękuję i przepraszam, że przeciągam, ale chciałbym Pań-
stwu obiecać, że materiał, który dzisiaj był prezentowany na konfe-
rencji przyjmie postać publikacji i mam nadzieję, że będzie mógł być 
wykorzystany w pracach legislacyjnych. Bardzo dziękuje za możliwość 
partnerstwa Instytutu z Senackim Zespołem Energii Odnawialnej. 
Dziękuję bardzo.

SENATOR NORBERT OBRYCKI,
Przewodniczący Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej:

Dziękuję, do widzenia Państwu. Miłego dnia. 



SENACKI ZESPÓŁ ENERGII ODNAWIALNEJ 

Celem powołania Zespołu było podejmowanie działań zmierza-
jących do podniesienia poziomu wiedzy nt. wykorzystania energii 
odnawialnej w Polsce oraz wspieranie działalności instytucji wprowa-
dzających te technologie do praktyki gospodarczej. Zespołowi prze-
wodniczy senator Norbert Obrycki. 

W skład zespołu wchodzą ponadto senatorowie: Grażyna Sztark, 
Leszek Czarnobaj, Jan Michalski, Andrzej Misiołek, Ireneusz Niewia-
rowski, Leszek Piechota, Marian Poślednik, Sławomir Preiss, Roman 
Zaborowski, Piotr Zientarski.



Zeszyty Zespołów Senackich

Dotąd zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, doku-
mentujące zorganizowane przez nie konferencje:

1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era po-
myślności kolei żelaznych ? (materiały z konferencji 20 listopada 2009 r. ) 

2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (ma-
teriały z konferencji 14 grudnia 2009 r. ) 

3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji 1 grudnia 2009 r. ) 
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządo-

wych (materiały z konferencji 9 grudnia 2009 r. )  
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały z kon-

ferencji 15 grudnia 2009 r. ) 
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały z kon-

ferencji 14 grudnia 2009 r. ) 
7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 5 listopada 2010 r. ) 
8. Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompe-

tencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję  
2 czerwca 2011 r. ) 

9. „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna i kom-
petencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) – materiały na konferencję 
2 czerwca 2011 r. – wydanie II

10. „Rozwój ratownictwa drogowego” – materiały z konferencji 25 li-
stopada 2010 r. 

11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego – materiały z konferen-
cji 8 lutego 2011 r. (w przygot. wersja na płycie)

12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – tożsamość - 
język ; maj 2012 r.

13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europej-
skiej? (materiały na konferemcję19 luty 2013 r.)

14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały z kon-
ferencji 6 listopada 2012 r.)

15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (mate-
riały z konferencji 15 października 2012 r.)

16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypad-
ków drogowych (konferencja 11 grudnia 2012 r.)



17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kon-
traktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji 
podstawowej (konferencja 20.03.2013 r.)

18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (konferencja 16 kwiet-
nia 2013 r. )

Serię Zeszytów Zespołów redagują:
Piotr Świątecki i Dorota Wojucka z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu 


