
Projekt ustawy o OZE w wersji 1.0

Ministerstwo Gospodarki prezentuje pakiet 3 ustaw z sektora 

energetyki "mały trójpak", w tym projekt Ustawa o OZE. 

Wpłynęło wiele uwag i propozycji przedstawicieli sektora 

OZE; IEO postulujewprowadzenie systemu taryf (FiT), 

wspólnych dla wszystkich mikroinstalacji.

27.07.2012  Projekt ustawy o OZE w wersji 2.0

Ustawa o OZE zatwierdzona przez kierownictwo MG. 

Uwzględniono wiele kluczowych postulatów branży OZE, w 

tym wprowadzono system taryf FiT dla źródeł o mocy do 200 

kW. 13.09, MG odebrało ekspertyzę IEO z aktualizacją 

stawek FiT opartych na analizach kosztu produkcji energii 

LCOE.

26.07.2013  

08.04.2014

 

08.07.2014

 

Sejm uchwalił tzw. mały trójpak

Parlament przyjął "mały trójpak" - poselską nowelizację 

Prawa energetycznego. "Nowelizacja nie zapewnia systmeu 

wsparcia dla mikroinstalacji OZE oraz nie rozwiązuje innych, 

powaznych problemów branży energetyki odnaiwalnej w 

Polsce" - napisała Koalicja klimatyczna i ZPFEO.

12.11.2013  
Projekt ustawy o OZE w wersji 4.1

MG przekazało nową wersję ustawy o OZE  (v 5.0) do 

uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. 

Dorobek 2 lat pracy nad pierwotnym projektem ustawy o OZE i 

uzyskany w końcu konsensus społeczny został całkowicie 

odrzucony. „Wsparcie wielkich koncernów kosztem małych 

producentów energii i współspalania biomasy z węglem 

kosztem alternatywnych źródeł” – pisze IEO i w odniesieniu do 

analizy OSR podkreśla, że ustawa będzie też źródłem 

większych, niż to oszacowano, kosztów finansowych po stronie 

inwestora, ale też po stronie podatnika i konsumenta energii.

15.09.2014 

Projekt ustawy o OZE w wersji 6.1

Ustawa o OZE przyjęta przez Radę Ministrów. 

13.01.2015

 

Projekt ustawy o OZE w Sejmie

Projekt ustawy o OZE trafia do Sejmu

Procedura notyfikacji przed KE 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w piśmie do szefa 

resortu gospodarki z 30/04 wnioskuje o wszczęcie 

procedury notyfikacji przed Komisja Europejską 

mechanizmów wparcia OZE (później rząd całkowicie 

rezygnuje z tej procedury).

liczem ws. ustawy o OZE

Wysłuchanie publiczne ws. ustawy
Instytut Energetyki Odnawialnej postuluje wprowadzenie 

w ustawie OZE wyższych taryf dla instalacji 

prosumenckich o mocach do 10kW  (i wsparcie 

dotacjami źródeł o mocach 10-40 kW, pozostających w 

systemie „net metering”.

20.02.2015

 

22.12.2011  

06.05.2014

 

25.11.2014

 

Poprawka prosumencka posła Bramory

Poseł Bramora zgłasza poprawkę prosumencką do projektu 

ustawy o OZE. która ma na celu wprowadzenie tzw. taryfy 

gwarantowanej na energię elektryczną wyprodukowaną w 

najmniejszych, przydomowych źródłach prosumenckich o 

mocach do 10 kW. Pod poprawką prosumencką podpisali się 

posłowie: Cezary Olejniczak – klub SLD, Jacek Najder- klub 

TR. Poprawka nie jest poddawana pod głosowanie na 

podkomisji. Jednoczesnej rząd zgłasza coraz więcej 

własnych autopoprawek (setki) do projektu ustawy o OZE.

06.02.2015  

List 83 organizacji do posłów

83 organizacje, firmy i instytucje wystosowały list do 

posłów, w którym wzywają do rzeczywistego wsparcia 

dla prosumenckich instalacji OZE. Sejm uchwalił ustawę 

o odnawialnych źródłach energii.

28.01.2015  
Sejm uchwalił ustawę o OZE

Przed planowanym na 29.01 posiedzeniem senackiej Komisji 

Gospodarki Narodowej w mediach pojawia się coraz więcej 

artykułów sponsorowanych przez sektor energetyczny 

odnośnie rzekomych zagrożeń (bezpieczeństwo 

energetyczne i „olbrzymie koszty”). W odpowiedzi: 

IEO przygotował ocenę skutków wprowadzenia w życie poprawki 

prosumenckiej. Wyliczenia IEO wskazują, że koszty netto wdrażania w 

Polsce, w latach 2016-2020, taryf gwarantowanych FiT dla 

mikroprosumentów wyniosą łącznie 550 mln zł, a koszt energii nie 

wzroście o więcej niż 0,1-0,2% (podczas koszty wsparcia dla dużych 

źródeł OZE poodnoszą cenę energii o 10-20%). 

Zmasowana akcja społeczeństwa obywatelskiego w obronie poprawki 

prosumenckiej: listy do senatorów, petycje (5 tys. podpisów). Głos 

zabierają autorytety, w tym Prof. M. Nowicki. Dążenia społeczeństwa 

obywatelskiego wspiera i upowszechnia znaczna część mediów, 

zwłaszcza PR1, TOK FM, Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, portale 

branżowe, zwłaszcza Gram w Zielone, CIRE, WNP.

Sejm odrzucił poprawki Senatu

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o OZE. 

Przywrócił tym samym system taryf gwarantowanych.

Głosowanie nad ustawą w Senacie
Głosowanie nad ustawą o OZE w Senacie. Przyjęto tzw. 

„kompromisowy” przepis o tzw. cenie odsprzedaży 

nadwyżek energii z instalacji prosumeckich po cenie 

210% ceny hurtowej to jedna z poprawek do ustawy o 

odnawialnych źródłach energii, przyjętych przez Senat. 

11.03.2015

 

Prezydent podpisał ustawę o OZE

Ustawa wejdzie w życie 5.05.2015. Część przepisów, m.in. 

dotyczących nowego systemu wsparcia dla producentów 

zielonej energii uregulowanego w rozdz. 4 ustawy, wejdzie 

w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 15.05.2015

 

Projekt nowelizacji ustawy o OZE
Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Wycofane zostały propozycje wypaczające sens sejmowej 

poprawki prosumenckiej. Utrzymano pierwotnie proponowane 

stawki taryf, usunięto  wzór według  którego obywatele mieli 

pod groźbą kary za pomyłkę liczyć poziom wsparcia, 

odpowiedzialność za bilansowanie jest po stronie operatora, 

a nie klienta-prosumenta. W efekcie  znaczna część 

zgłaszanych uprzednio przez Instytut Energetyki Odnawialnej 

postulatów została uwzględniona. 

Nowelizacja proponuje nieuzasadnione obniżenie wysokości 

taryf bazowych FiT dla wybranych technologii oraz zwiększa 

koszty dla wszystkich technologii. W tych warunkach 

winwestycje prosumenckie stałyby się całkowicie 

nieopłacalne i zabrakłoby mechanizmu do ich komercjalizacji.

13.07.2015
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