
O błędnym rozumieniu istoty działalności prosumenckiej 

Komentarz Instytutu Energetyki Odnawialnej dot. przyjętej przez Senat poprawki „prosumenckiej” do nowelizacji 

prawa energetycznego 

 

Senat przyjął nowelizację Prawa energetycznego (tzw. „mały trójpak”) razem ze zgłoszoną przez rząd 

poprawką dotyczącą zwolnienia z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej prosumentów - właścicieli 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) produkujących energię elektryczną. W przypadku typowego 

prosumenta zwolnienie z działalności gospodarczej usuwa istotną barierę biurokratyczną i jest korzystne 

ekonomicznie, np. poprzez brak konieczności opłacania składki zdrowotnej, co miało by miejsce w obecnych 

warunkach. Senatorowie, jednakże zgodzili się także z drugą częścią tej samej poprawki, która ustala warunki 

sprzedaży przez prosumentów energii do sieci. Do jej zakupu obowiązany jest tzw. sprzedawca z urzędu, a cena tego 

zakupu ma być równa  80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. 

Zastanawiające jest, że tego typu regulacja została przyjęta bez wcześniejszych szczegółowych analiz 

ekonomicznych oraz konsultacji z organizacjami działającymi na rzecz energetyki prosumenckiej. Wg IEO zwolnienie z 

działalności gospodarczej (pierwsza część poprawki) nie wpłynie pozytywnie na rozwój rynku prosumenckiego, o ile o 

20% obniżona została cena za energię oddawaną do sieci, a równocześnie prosumenci nie mają prawa do „zielonych 

certyfikatów”. Wprowadzony zostanie zatem martwy przepis, który w stosunku do aktualnej regulacji pogarsza 

sytuację prosumentów w stosunku do firm . 

Dla typowego konsumenta energii korzystającego z taryfy G11 cena energii elektrycznej (0,28 zł/kWh) 

stanowi ok. 50% pełnych kosztów jednostkowych zaopatrzenia w energię brutto - 0,57 zł/kWh. Jeżeli, po wejściu w 

życie nowej regulacji zainstaluje na  budynku domu np. system fotowoltaiczny o mocy 10 kW, w ciągu roku uzyska 

ilość energii pozwalającą na pokrycie ok. 2/3 własnych potrzeb z możliwością sprzedaży 1/3 nadwyżki. Nadwyżka 

będzie sprzedana po 80% ceny energii z ub. roku, czyli efektywnie ok. 0,16 zł/kWh brutto. Prosty okres zwrotu takiej 

inwestycji wyniósłby 20-25 lat (przy oczekiwanym przez potencjalnych prosumentów okresie 5-7 lat). Zbliżone wyniki 

dałaby inwestycja w małą elektrownie wiatrową, znacznie gorsze - inwestycja w mikrobiogazownię.  

Strona rządowa uzasadniając obniżkę ceny energii dla prosumenta twierdziła, że ma to służyć zachęceniu do 

zużywania energii w pierwszej kolejności na własne potrzeby, a dopiero w drugiej kolejności do sprzedaży jej do sieci. 

Tymczasem, bazując na powyższym przykładzie łatwo wykazać, że ustawodawca, który chciałby w jakikolwiek sposób 

zachęcić do działalności prosumenckiej powinien zapewnić na początku cenę sprzedaży energii wyższą od obecnej 

średniej ceny płaconej przez konsumenta za energię łącznie z dystrybucją, jak ma  to miejsce w innych krajach 

promujących energetykę prosumencką (Wlk. Brytania, Niemcy). Dopiero bowiem przy cenie zakupu 265% średniej 

ceny energii z ub. roku bardziej opłacałaby się sprzedaż energii do sieci, niż jej zużycie na potrzeby własne. 

Również z perspektywy sprzedawcy z urzędu i krajowej struktury taryf, zakup energii od prosumenta może 

przynieść szereg korzyści, głównie w postaci zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji oraz obniżenia  koniecznych 

nakładów na wzmacnianie i rozbudowę sieci rozdzielczych niskiego napięcia i zmniejszenie przerw w dostawach 

energii odbiorcom. Można dyskutować o składniku taryfy związanym z dystrybucją, gdzie w grę wchodzi wzrost 

kosztów regulacyjnych i bilansowania. Jednak  przy odpowiednim zróżnicowaniu taryf dla różnych mikroinstalacji 

OZE oraz  przy zachętach do dywersyfikacji technologicznej inwestycji i tworzenia systemów hybrydowych oraz 

samobilansowania prosumenta, koszty bilansowania mogą być niższe, niż w przypadku większych, pojedynczych 

źródeł OZE, które sprzedają energię po 100% ceny z ub. roku (i otrzymują „zielone certyfikaty”).  

Poprawka rządowa nie broni się też z perspektywy państwa jako całości. Obecna polityka doprowadzi do 

nieuchronnego niewywiązania się z celów UE dot. udziału energii z OZE w 2020 roku, wzrostu cen energii, jak i do 

deficytu mocy, i konieczności importu energii i paliw. Energetyka prosumencka jest obecnie jednym z niewielu 

obszarów w Polsce, gdzie szybko i po rozsądnych kosztach krańcowych można byłoby realizować nowe inwestycje 

(ok. 2 GW nowych mocy do 2020 roku). 

Filozofia sieci rozproszonej polega na unikniętych kosztach krańcowych w całym systemie, a nie całkowitym 

zawłaszczeniu tych kosztów przez operatorów sieci i spółki obrotu. Tego prostego faktu nie uwzględnił rząd 

proponując poprawkę niesłusznie nazywaną „prosumencką”.  

Pełna treść komentarza: http://www.ieo.pl/poprawka-pe  


