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Unijne ramy rozwoju OZE do 2020 i do 2030 roku 
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Problemy i uwarunkowania związane z wdrażaniem przepisów UE
dotyczących OZE:

 Od 2011 roku dyrektywa 2009/28/WE wyznacza cel dla OZE na 2020 rok w

odniesieniu do energii finalnej brutto (ciepło+energia elektryczna+paliwa
transportowe).

Zagrożenie niezrealizowania przez Polskę celu dyrektywy 2009/28/WE na 2020 rok.

Komisja Europejska informuje o zagrożeniu (Renewable Energy Progres Report,
czerwiec 2015)

Nowe cele klimatyczno-energetyczne UE na 2030 rok (konkluzje Rady UE z
23/10/2014) wyznaczają cele redukcyjne (średnio 40%) nie tylko dla sektora ETS (>20
MW) w wysokości 43% w latach 2005-2030) ale też non-ETS w wysokości 30% w latach

2005-2050. Sektor non-ETS obejmuje m.in. budownictwo, mieszkalnictwo,
rolnictwo (>20 MW).
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Trendy w realizacji celów UE w zakresie OZE do 2020 
roku (w całej UE i w Polsce) 
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Odchylenie się od 1% poniżej celu oznacza

brak zużycia ok 8,5 TWh energii z OZE w

2020r.

Przy założeniu, że deficyt energii z OZE 

wyniesie 2,1%, a transfer statystyczny

pomiędzy państwami odbędzie się po cenie 

100 Euro/MWh, – Polska musiałaby 

dokonać transferu statystycznego na kwotę 

1,8 mld Euro, czyli 7,5 mld zł (ok. 1% 

rocznych wydatków budżetu państwa).
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Perspektywy rozwoju inwestycji OZE  2016-2020
- energia elektryczna 

wg KPD, aktualizacja IEO* ‚12’2015
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*Aktualizacja obejmuje: 

• szacunek mocy zainstalowanej na koniec 2015 roku

• Usunięcie z miksu energii z morskich farm wiatrowych (500 MW0 i kaskady Dolnej Wisły (100 MW)
• Wprowadzenie do miksu fotowoltaiki  (Taryfy FiT, program Prosument i RPO, aukcje < 1 MW)
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Nowe inwestycje w OZE 2016-2020
na podstawie KPD, aktualizacja IEO* ‚12’2015
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Technologia OZE 

Przyrost mocy 

zainstalowanej 

[MW]

Nakłady 

jednostkowe 

[mln. zł/MW]

Skala inwestycji 

2016-2020         

[mln zł.]

Elektrownie wodne<1MW 20    17,0    340 

Elektrownie wodne 1MW - 10MW 30    2,9    90 

Elektrownie wodne >10 MW 180    15,0    2 700 

Systemy fotowoltaiczne 1 700    6,0    10 200 

Elektrownie wiatrowe duże 2 250    6,0    13 500 

Elektrownie wiatrowe małe 330    10,0    3 300 

Układy kogeneracyjne na biomasę 250    6,0    1 500 

Biogazownie 750    13,0    9 750 

Ciepłownie geotermalne (bez p.c.) 180    10,1    1 800 

Kolektory słoneczne 6 630    2,7    17 990 

Kotły na biomasę 2 000    1,5    3 000 

Pompy ciepła (p.c.) 410    5,5    2 300 

RAZEM 14 730    66 450 
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1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., nr 93,
poz. 623 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
(tj. – Dz. U. z 2012 r.,poz. 1059 z późn. zm.); nowelizajca
„prosumencka” z lipca 2013 roku – „Mały trójpak”;

1. Ustawa o odnawialnych źródłach energii (uchwalona
przez Sejm 20 lutego 2015 roku).

6Ustawa o odnawialnych źródłach energii

2015/2016 

Zasadnicza zamiana w  regulacjach prawnych dot. OZE
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Energetyka prosumencka i wielkoskalowa
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Procedury administracyjne

Wymogi 
administracyjne 
i operatorskie

Mikroinstalacja Mała instalacja Instalacja OZE (duża)

10 
kW

40 
kW

50 
kW

75 
kW

100 kW
200 
kW

500 
kW

1 
MW

5
MW

10 
MW

20 
MW

50 
MW

Wymogi 
administracyjne

• pisemna informacja
do operatora z 
opisem instalacji, 

• nie stanowi 
działalności 
gospodarczej, 

• Nie wymaga koncesji

• Wymagany wpis do rejestru 
wytwórców energii w małej 
instalacji, 

• Stanowi działalność 
gospodarczą

• Nie wymaga koncesji <200 kW

Wymagana koncesja >200 kW

Przyłączenie do 
sieci

Brak opłat 
przyłączeniowych

Pobierana jest opłata przyłączeniowa
Pobierana jest pełna opłata 

przyłączeniowa
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Energetyka prosumencka
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Zmiana systemu wsparcia dla mikroinstalacji

Dla osób fizycznych: 
sprzedaż do sieci 
nadwyżek energii z 
mikroinstalacji po 
średniej cenie energii z 
rynku konkurencyjnego z 
poprzedniego kwartału –
100% ceny

Rozliczenie półroczne 

Dla firm: „net metering”  
- możliwość półrocznego 
rozliczenia po cenie 
detalicznej

Ustawa 
o OZE

Systemy wsparcia przewidywane w UOZE, od’01. 2016

dla mikroinstalacji OZE, w których 
energia elektryczna została 

wytworzona po raz pierwszy przed 
dniem wejścia w życie nowego 

systemu wsparcia 

(do 01.01.2016)

dla mikroinstalacji  instalacji OZE 
zmodernizowanych po dniu 

wejścia w życie nowego systemu 
wsparcia 

(po 01.01.2016)

dla mikroinstalacji OZE, w których 
energia elektryczna 

wyprodukowana została po raz 
pierwszy po dniu wejścia w życie 

nowego systemu wsparcia

(po 01.01.2016) 

Dla osób fizycznych 
sprzedaż do sieci 
nadwyżek energii z 
mikroinstalacji po 
średniej cenie energii z 
rynku konkurencyjnego 
z poprzedniego 
kwartału – 80% ceny

Prawo 
energetyczne 

(Mały 
trójpak)

Obowiązujący do końca 2015 r. system wsparcia

Dla wszystkich: 
taryfy 
gwarantowane (15 
lat)  FiT dla 
mikroźródeł do 10 
kW 

System wsparcia w UOZE, odroczony do  07. 2016?

Znoweliz
owana 
UOZE?
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Koszty produkcji energii  w mikroinstalacjach 
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Koszty (jeszcze) wyższe niż wysokość stawek FiT 

Technologia
Małe elektrownie 

wiatrowe

Małe elektrownie 

wiatrowe

Systemy 

fotowoltaiczne 

(dachowe)

Systemy 

fotowoltaiczne 

(dachowe)

Mikrobiogazownie

rolnicze

Moc 3 kW 10 kW 3 kW 10 kW 10 kW

Typ inwestora Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo

Przepływy Netto Netto Netto Netto Netto

Współczynnik CF 600 kWh/rok 1000 kWh/rok 950 kWh/rok 950 kWh/rok 7 400 kWh/rok

CAPEX bez VAT 7 700 zł/kW 8 955 zł/kW 7 538 zł/kW 6 372 zł/kW 26 820 zł/kW

OPEX bez VAT 193 zł/kW 255 zł/kW 160 zł/kW 137 zł/kW 3 589 zł/kW

Rodzaj kredytu Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny Inwestycyjny

Oprocentowanie 

kredytu
6% 6% 6% 6% 6%

Premia za ryzyko 0% 0% 0% 0% 0%

Koszt kapitału 

własnego
3,58% 3,58% 3,58% 3,58% 3,58%

LCOE 1,664 zł/kWh 1,209 zł/kWh 0,995 zł/kWh 0,843 zł/kWh 0,994 zł/kWh
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Koszty produkcji energii  w mikroinstalacjach do 40 KW 
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Kiedy może zacząć się opłacać rozliczenie netto”  - autokonsumpcja?

Niemcy Polska ? 
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System aukcyjny
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Jak ma wyglądać nowy system wparcia OZE w praktyce ?

Konkurencyjne źródła

Aukcje do 1 MW obejmą 25% 
wsparcia

Całkowity wolumen energii 
przewidziany do zakupu w 
aukcjach

Wolumen energii w aukcji

Aukcje powyżej 1 MW

Biomasa Wiatr

Aukcje do 1 MW

Biogaz Wiatr Słońce Woda

Według ostatnich informacji Ministerstwo Gospodarki przewiduje tylko
3 aukcje do 2020 roku: w latach 2016, 2017, 2018 ≈ 4200 MW

W systemie aukcyjnym bez koszyków technologicznych i przy małych wolumenach
aukcji dla źródeł niestabilnych (< 4000 h/rok) szanse projektów zależą od:

 wysokości cen referencyjnych;
 uzyskania warunków przyłączenia do sieci i gwarancji finansowania.
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System aukcyjny
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Ceny referencyjne

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

1. =Maksymalna cena, za jaką może być zaoferowana energia
na drodze aukcji;

2. Ogłaszane przez MG nie później niż 60 dni przed aukcją;
3. Ceny referencyjne ogłaszane dla poszczególnych

technologii w koszykach mocowych do 1 MW i powyżej 1
MW;

4. Ceny dla instalacji istniejących (wytwórców, którzy złożyli
deklarację) = średnia cena sprzedaży energii na rynku
konkurencyjnym w poprzednim kwartale + 239,83
zł/MWh;

5. Dla instalacji nowych: proponowane przez inwestorów
(powinny być brane pod uwagę czynniki ekonomiczne,
eksploatacyjne, stopień wykorzystania mocy….
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System aukcyjny
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Ceny referencyjne w rozporządzenia MG z 9/11/2015 (będzie zmienione)

Ustawa o odnawialnych źródłach energii
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System aukcyjny
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Źródła ryzyka w całym systemie

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Mechanizm aukcji, zgłaszanie ofert do wspólnego koszyka bez podziału na technologie
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System aukcyjny
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Źródła ryzyka

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Merit order aukcji, założenie  równouprawnienia podmiotów
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System aukcyjny
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Na czym polegają zmiany w stosunku do świadectw pochodzenia ?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

• Dotychczasowy system wsparcia w postaci świadectw pochodzenia pozostaje w mocy dla instalacji
przyłączonych do sieci aż do 2035 roku (nowe prawa, zasadniczo, nie zmienia prawa nabytych, ale
silnie wpływa na rynek świadectw i zmianę wartości wsparcia).

• Rząd może ogłosić aukcje dla inwestorów „przechodzących” z systemu świadectw do aukcji.

• TYLKO współspalanie biomasy z węglem w 20 (zatwierdzonych przez URE) elektrowniach
węglowych może dostawać nowe świadectwa, ale ich wartość w stosunku do ceny notowanej na
TGE zostanie z mocy prawa obniżona o 50% .

• Żadnych certyfikatów, po 1 stycznia 2016 roku nie dostaną („stare”) elektrownie wodne o mocy
powyżej 5 MW.

• Do grudnia 2015 indeksowana (w cyklu rocznym) była „opłata” zastępcza, a cena za „fizyczną”
energię była wypłacana jako średnia cena z roku ubiegłego. Od stycznia 2016 roku, cena za
energię w systemie świadectw pochodzenia będzie indeksowana kwartalnie, a wysokość taryf
gwarantowanych będzie indeksowana rocznie wskaźnikiem inflacji.

• Podatkowe instrumenty wsparcia w systemie podatkowym (zwolnienie z akcyzy) pozostają w mocy
także w systemie aukcyjnym, ale nie są ostatecznie przesądzone w przypadku mikroinstalacji.

• W systemie aukcyjnym (oraz FiT) brak możliwości (zasadności) łączenia pomocy publicznej
inwestycyjnej (dotacje) i operacyjnej (taryfy) - art. 39 ustawy o OZE. => Ceny z aukcji muszą
samodzielnie zapewnić opłacalność inwestycji.



Jak dokonać transformacji energetycznej w Polsce 

w zakresie OZE 

nie bazując na UOZE, ale na wsparciu finansowym?

=> prosumenci biznesowi (MŚP)

www.ieo.pl
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System aukcyjny w ustawie o odnawialnych źródłach energii-wątpliwości 

Inne niż w ustawie o OZE systemy wsparcia
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Dlaczego warto się nad nimi zastanowić?

Słabo – jak na aukcje 
- rozwinięty  rynek 

OZE

W aukcjach 
wygrywają 

technologie najtańsze 
(ceny referencyjne mogą 
dodatkowo wykluczać) 

Nowy, 
niesprawdzony,
system wsparcia

Brak 
możliwości/zasadności 

łączenia pomocy 
publicznej w aukcjach z 

dotacjami

Zagrożenie 
monopolizacją aukcji 
przez duże instalacje 
biomasowe i projekty 

wiatrowe

Trudne do 
oszacowania ryzyko 

na etapie 
deweloperskim i 
udziału w aukcji

W świetle wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii nie ma pewności 
ze system aukcyjny w ogóle pozostanie w UOZE
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Inne niż w ustawie o OZE systemy wsparcia
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Dlaczego warto się nad nimi zastanowić?

W świetle wypowiedzi wiceministra energii - Andrzeja Piotrowskiego (Rzeczpospolita 8 
marca 2016)  
nie ma pewności ze system aukcyjny w ogóle pozostanie w UOZE, ale są sznase na 
poztostwaienie systemu zielonych certyfikatów: 

– Nie jest przesądzone, że zostaniemy przy systemie aukcyjnym. To Ne był 

najlepszy mechanizm, bo preferował jedną z technologią, czyli elektrownie 

wiatrowe. Dlatego procedowanie ustawy zostało wstrzymane – tłumaczył 

Piotrowski. 

Pytany o alternatywy zaznaczył, że zielone certyfikaty, które obecnie stanowią 

wsparcie dla OZE na pewno nie zostaną zlikwidowane ze względu na 

zobowiązania z poprzednich okresów. – Być może w jakimś zakresie je 

podtrzymamy, a być może w jakimś zakresie utrzymamy aukcje, ale 

zastanawiamy się co powinno być zamawianym towarem
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Alternatywy wsparcia inwestycji OZE 
Segmentacja rynku wytwórców energii z OZE z 

podziałem na instrumenty wsparcia

www.ieo.pl

Projekty z dotacją Projekty bez dotacji

Projekty w 

ramach 

ustawy OZE

 Net metering do 40 kW – osoby

fizyczne

 Net metering – firmy do 40 kW

(sprzedaż nadwyżek po cenie

100% ceny)

 FiT – osoby fizyczne i

firmy

 Aukcje do 1 MW

Projekty 

poza 

ustawą 

OZE 

1. Auto-producenci biznesowi semi

off grid (sprzedaż nadwyżek po

cenie rynkowej wynegocjowanej

ze spółką obrotu )

2. Auto-producenci biznesowi off 

grid (100% autokonsumpcja)  

w sytuacji gdy

 dotacje zostaną 

wyczerpane 

 podmiot przekroczył 

dopuszczalny limit 

pomocy publicznej

 inwestycją jest 

opłacalną bez dotacji 

a koszty jej pozyskania 

i rozliczenia są wysokie
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Inwestycje realizowane poza ustawa o OZE?

21
System aukcyjny

Nowy system wsparcia OZE

Dla kogo?

 Dla podmiotów korzystających z najdroższej
taryfy C oraz B (moce zamawiane powyżej 40
kW, z kontrolą mocy i kosztami za przekroczenie);

 Dla firm mających problemy z zapewnieniem
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;

 Dla energochłonnych branż i przedsiębiorstw w
nich funkcjonujących.
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Podział odbiorców na grupy taryfowe 

odbiorców biznesowych

www.ieo.pl

Grupy taryfowe w zależności  od napięcia w miejscu  

dostarczania:

A – napięcie wysokie (110kV i wyżej)

B – napięcie  średnie

C – napięcie niskie (<1 kV)

Odstępstwa:

G – dla  gospodarstw  domowych (bez względu na napięcie)

R – bez układu pomiarowo-rozliczeniowego (rozl. ryczałtowe)

Z kontrolą mocy umownej lub bez:

- w grupach z kontrolą  mocy (2) jej przekroczenie powoduje  

dodatkową  opłatę, Pu>40kW lub I > 63A 

- w grupach bez kontroli mocy (1) jej przekroczenie może powodować 

zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych (wyłączenie)



www.ieo.pl

Porównanie kosztów produkcji i dystrybucji energii dla biznesu w 

Polsce i w Niemczech  €c/kWh (bez VAT i podatków) Źródło: Eurostat

www.ieo.pl
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Wskaźnik przerw 
w dostawach energii 
SAIDI
• Niemcy 14 minut 
• Polska 400 minut 
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Przykład wpływu wyboru taryfy dla gospodarstwa 

rolnego (badania IEO w ramach projektu OZERISE)

www.ieo.pl
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Koszty rozliczenia okresu 2 m-cy [PLN] w zależności od  grupy taryfowej

Roczny profil zapotrzebowania na energię elektryczną
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Przykład branży wodno-kanalizacyjnej :

Średnie zapotrzebowanie na moc przez obiekty sektora 

wodnokanalizacyjnego w układzie dobowym i rocznym
źródło: badania IEO

www.ieo.pl
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Przykład branży wodno-kanalizacyjnej :

Udział poszczególnych grup taryfowych na 

obiektach przedsiębiorstw
źródło: badania IEO

www.ieo.pl
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Energochłonność wybranych branż 

przemysłu, źródło GUS

www.ieo.pl
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Ciepłownictwo systemowe 
Efektywny system ciepłowniczy z OZE 

28

Dyrektywa 2012/27/UE o efektywności energetycznej wskazuje  

stworzenie warunków do rozwoju „efektywnych systemów 

ciepłowniczych (chłodniczych). „Efektywny system 

ciepłowniczy i chłodniczy” oznacza system ciepłowniczy lub 

chłodniczy, w którym do produkcji ciepła lub chłodu 

wykorzystuje się w co najmniej 50% energię ze źródeł 

odnawialnych, lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub w 

co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co 

najmniej 50% wykorzystuje połączenie takiej energii i ciepła. 

Systemy ciepłownicze w Polsce w większości nie spełniają 

takiego warunku i muszą zostać dostosowane, dodatkowo 

ustawa o OZE również wskazuje taki kierunek rozwoju sektora 
ciepłowniczego w Polsce (powiązany z sektorem OZE).
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Inne niż ustawa OZE możliwości  rozwoju OZE
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Jakie są korzyści?

 Uniknięcie biurokracji;

 Prostota, skrócenie czasu realizacji projektu;

 Ograniczenie ryzyka politycznego i prawnego;

 Mniejszy koszt przygotowania projektów;

 Maksymalizacja oszczędności na zakupie energii
dzięki inwestycji w OZE;

 Sprzedaż nadwyżek energii na zasadach rynkowych
nie wyklucza wsparcia dotacyjnego lub skorzystania z
preferencyjnych instrumentów finansowych.
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Inne niż ustawa OZE możliwości  rozwoju OZE
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Przykłady dużych insolacji PV w zakładach przemysłowych

Frosta 80,5 kW Off-grid zasilanie chłodni

PROTEKT Łódź 449,9 kW Off-grid

Hala CCC, Polkowice 123, 9 kW Off-grid

Górnośląskie  Przedsiębiorstwo  
Wodociągów  w Nowej Rudzie 311 kW Off-grid

zasilanie systemu 
zaopatrzenia w wodę

Maspex Tymbark 997 kWp Off-grid
25% zapotrzebowania 
energetycznego

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Łodzi 218 kW Off-grid
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Rynek na małe OZE
Krajowy Plan Rozwoju Mikro i Małych instalacji 
Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030
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Do roku 2030 liczba 
prosumentów wzrośnie ponad 

dziesięciokrotnie – z obecnych 

0,3 mln do 3,6 mln

Skumulowane  obroty na rynku 

mikroinstalacji OZE w latach 2016-2030 

wynoszą ok. 270 mld zł 

 Nakłady inwestycyjne w okresie 2016-

2030 to 152 mld PLN, co stanowi ok. 

1% środków finansowych będących 

w gestii polskich gospodarstw 

domowych

 Obroty związane z obsługą i 

eksploatacją urządzeń rosną 

natomiast wraz rozwojem rynku od 2 

mld zł rocznie do 12 mld zł rocznie
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Rozwój prosumentów biznesowych PV w 
zakresie mocy do 40 KW do końca 2015 roku)
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Rozwój prosumentów biznesowych w zakresie 
mocy do 40 KW

33

Forma prawna wytwórcy
Na koniec III kwartału 

2015
Na koniec IV 

kwartału 2015

Osoby fizyczne 2532 3751

Firmy prywatne 287 452

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 61 130

Spółki cywilne 14 26

Spółki jawne 20 37

Spółki akcyjne 1 16

Spółdzielnie 3 3

Spółdzielnie mieszkaniowe 4 5

Spółki komandytowe 1 1

Spółki komandytowo-akcyjne 0 2

Inne 41 63

JST 6 17

RAZEM 2970 4503
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Rozwój prosumentów biznesowych w zakresie 
mocy do 40 KW
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Działalność gospodarcza i inne Osoby fizyczne

Forma prawna wytwórcy
Na koniec III kwartału 

2015
Na koniec IV 

kwartału 2015

Działalność gospodarcza i inne 35,83 43,80

Osoby fizyczne 32,49 43,42

Średni współczynnik autokonsumpcji 

Średnia moc instalacji
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Jakie oszczędności dałaby generacja fotowoltaiczna 

w okresie sierpniowego kryzysu energetycznego w Polsce
Źródło: IEO

www.ieo.pl
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Średnia cena energii na TGE w dniu 11 sierpnia 2015

Początkowa taryfa FiT dla mikroinstalacji PV o mocy do 3 kW

Średnia cena energii w szczycie (PEAK) w lipcu 2015

Ceny energii na giełdzie (dane TGE) w szczycie dniu 10 sierpnia 2015 roku 
wraz z jej porównaniem do ceny referencyjnej z lipca 
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Koszty niedostarczonej energii elektrycznej

www.ieo.pl

Wartość gospodarczego równoważnika energii niedostarczonej dla

wybranych odbiorców przemysłowych w zależności od grupy taryfowej i

czasu przerwy w zasilaniu wynosiła od 1,50 do 65,10 zł/kWh

Zgodnie z „rozporządzeniem taryfowym” 1 odbiorcy przysługuje

bonifikata za każdą jednostkę niedostarczonej energii elektrycznej w

wysokości dziesięciokrotnej (odbiorcy zasilani na nn) lub pięciokrotnej

(odbiorcy zasilani na innych poziomach napięcia niż nn) ceny energii za

okres, w którym wystąpiła przerwa. (…) Trzeba jednak zdawać sobie

sprawę z faktu, że straty u odbiorcy wyceniono na bardzo niskim

poziomie.

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną, Dz.U. z 2007 r., nr 128, poz. 895.

Źródło: E. R. Niewiedział – „Energia Elektryczna 2/2016”
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Możliwe ścieżki inwestycyjne prosumenta

biznesowego OZE - podsumowanie 
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Podsumowanie 

 Nowa ustawa o OZE stwarza wiele znaków zapytania inwestorom, 
w tym  przedsiębiorstwom niesie więcej zagrożeń niż szans.

 System aukcyjny nie jest rekomendowany dla przedsiębiorców i 
niezależnych producentów energii 

 Istnieje możliwość rozwoju inwestycji w OZE „poza ustawą”, 
zwłaszcza u prosumentów biznesowych na taryfach „C” i „B”,  
opartej na zasadzie autokonsumpcji poprzez łączenie 
mechanizmów rynkowych i dotacyjnych, w połączeniu z aktywną 
rolą  przedsiębiorstw na rynku energii

 Najkorzystniej jest rozważać instalacje ze zużyciem na potrzeby 
własne lub semi off grid („rynkowa” sprzedaż nadwyżek do sieci)

 Uspójnienia wymaga system funduszy, instrumenty zwrotne nie są 
jeszcze w Polsce wystarczające do realizacji inwestycji OZE

 W pracach nad nowelizacją ustawy o OZE należy rozważyć 
pozostawienie systemu zielonych certyfikatów przyznawanych też 
za autokonsumpcję

www.ieo.pl



Instytut Energetyki Odnawialnej
48 22 825 46 52

www.ieo.pl

Grzegorz Wiśniewski
gwisniewski@ieo.pl

39


