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Szanowny Pan 

Jerzy W. Pietrewicz 

Pełnomocnik Rządu do spraw  

Deregulacji Gospodarczych 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Gospodarki 

 

 

Dotyczy: opinia o projektach rozporządzeń do ustawy  o OZE 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do pisma z dnia 11-go marca (DEO/296/15) skierowanego do Instytutu Energetyki 

Odnawialnej w ramach konsultacji publicznych projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki do 

ustawy o odnawialnych źródłach energii w sprawie: 

 wzoru sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, 

 wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji, 

 wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, 

przedkładamopinię Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) na temat wyżej wymienionych 

dokumentów z prośbą o ich przeanalizowanie i uwzględnieniew ostatecznym kształcie 

wspomnianych druków. 

       Z poważaniem  

 

Prezes Instytutu 

 

(-)  

 

Grzegorz Wiśniewski  

mailto:biuro@ieo.pl
http://www.ieo.pl/
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Uwaga ogólna 

 W świetle uchwalonej ustawy o odnawialnych źródłach energii istotnym czynnikiem 

wpływającym na prawidłowe i przepisowe egzekwowanie przyjętych regulacji jest sprawne oraz 

rzetelne monitorowanie aktualnej sytuacji na rynku, w tym również rynku mikro- i małych instalacji. 

Ustawa nie precyzuje formy, w jakiej poszczególni operatorzy systemów dystrybucyjnych, a w 

konsekwencji organ wykonawczy, tj. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zobowiązani są 

przekazywać i udostępniać odpowiednie dane. W chwili obecnej Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki umieszcza sprawozdania półroczne przekazywane przez operatorów sieci 

dystrybucyjnych w formie, która utrudnia bieżące śledzenie aktualnej sytuacji na rynku 

mikroinstalacji przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. W przekonaniu IEO, w świetle 

przyjętych przepisów, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia systemu taryf gwarantowanych dla 

mikroinstalacji o mocy do 10 kW i odpowiednich progów łącznej mocy zainstalowanej w tego 

rodzaju systemach, kluczowa jest zmiana podejścia do gromadzenia, przetwarzania oraz 

aktywnego monitoringu faktycznego stanu w sektorze mikroinstalacji. 

 Rejestr wytwórców energii w małej instalacji, wdrożony na mocy uchwalonej ustawy, 

według art.11 ust. 2 może być prowadzony w systemie teleinformatycznym oraz ma charakter 

jawny. W opinii IEO jest toważne wskazanie ustawodawcy i słuszny kierunek, który powinien być 

stosowany w praktyce od początku i rozszerzony na zakres wszystkich sprawozdań, w tym 

dotyczących mikroinstalacji, dostarczanych przez poszczególnych operatorów sieci 

dystrybucyjnych. Prowadzenie rejestrów w sposób tradycyjny naraża na koszty związane z 

przetwarzaniem informacji i nie realizuje zasadniczego celu, jakim jest dostęp do bieżącej i 

wiarygodnej informacji. 

 

1. Opinia IEO odnośniewzoru sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznegodotycząca mikroinstalacji (na podstawie art. 6 ustawy o OZE) 

 

 W zaproponowanym projekcie wzoru sprawozdania brakuje, z zachowaniem przepisów o 

ochronie danych osobowych, informacji na temat lokalizacji przyłączonej mikroinstalacji. Tym 

samym projekt rozporządzenia w obecnym kształcie nie wypełnia delegacji ustawowej, 

określonej w art. 6 ust. 1 pkt 2. Rejestr powinien być prowadzony w całości i od początku w 

systemie teleinformatycznym. 

 Postulat zachowania przepisów o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do informacji 

określającej lokalizację mikroinstalacji, mógłby być spełniony np. poprzez: 

 nadanie jednoznacznego identyfikatora mikroinstalacji, wskazującego jednocześnie 

OSD, do którego sieci mikroinstalacja jest przyłączona; 

 określenie lokalizacji mikroinstalacji w formie wskazania stacji SN/nN, do której jest 

wprowadzana energia z mikroinstalacji (pojedynczej w przypadku przyłączenia 

mikroinstalacji do linii promieniowej nN, obydwu stacji w przypadku przyłączenia 

mikroinstalacji do gałęzi sieci nN, łączącej dwie stacje SN/nN, z ruchomym punktem 
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podziału sieci). Określony powinien zostać także format prezentowania powyższych 

informacji, w taki sposób,aby ułatwiono możliwość grupowania informacji o 

mikroinstalacjach przyłączonych do tej samej stacji SN/nN. 

 

Uzasadnienie:Jest to postulat istotny z punktu widzenia obrębów poszczególnych operatorów 

systemów dystrybucyjnych, które w większości nie pokrywają się z granicami wyznaczonymi 

przez województwa. Ułatwi to monitoring systemu elektroenergetycznego, w tym ocenę 

wpływu miokroinstalacji na pracę sieci i jakość energii oraz wszelkiego rodzaju zestawienia 

statystyczne. Prowadzenie rejestru w całości w systemie teleinformatycznym jest niezbędne w 

szczególności w odniesieniu do mikroinstalacji oraz realizacji przepisów dotyczących charakteru 

mechanizmu taryf gwarantowanych (art. 41 ust. 12 i 17 oraz ust. 14 i 18). 

 

Uwaga dodatkowa: Istotne jest ponadto rzetelne egzekwowanie danych dotyczących 

produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji. Obowiązek ten zawarty jest w rozdziale 4 ustawy 

Prawo energetyczne. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zobligowany jest do publikacji 

określonych informacji i w celu spełnienia tego wymogu dane te musi uzyskać. W chwili 

obecnej dane takie nie pojawiają się w sprawozdaniach np. Energa Operator S.A. oraz 

ENERGOSERWIS Kleszczów Sp. z o.o. (pod groźbą kary pieniężnej zgodnie z rozdziałem 7 ustawy 

Prawo energetyczne), co uniemożliwia jednoznaczne wskazanie wolumenu energii 

wyprodukowanej w mikroinstalacjach przyłączonych do sieci powyższych 

Operatorów.Komentarz dodatkowy (skierowany niejako nie do legislatora, lecz organu do 

spraw regulacji gospodarki energią) do wyżej opisanego problemu dotyczy inicjatywy 

aktywnego korzystania przez Prezesa URE z uprawnień wynikających z art. 28 ustawy Prawo 

energetyczne w celu pozyskania wymaganych informacji od operatorów sieci dystrybucyjnych. 

W świetle uchwalonych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, a w szczególności 

przepisów dotyczących mechanizmu taryf gwarantowanych (art. 41, ust. 12 i 17 oraz ust. 14 i 

18), dane te wydają się być kluczowe i niezbędne. Informacje te, w zestawieniu z ilością i 

terminem wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej energii z mikroinstalacji, dają miarodajną i 

bieżącą informację na temat opisu każdej z wymienionych w sprawozdaniu mikroinstalacji. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b), operator systemu dystrybucyjnego przekazuje Prezesowi URE 

sprawozdanie kwartalne dotyczące łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy 

zobowiązanemu i wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach 

wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej. Regulacja ta jest niejednoznaczna w kontekście 

interpretacyjnym. W opinii IEO, ten zapis ustawowy jest zbyt ogólny, mało wymagający i 

wymaga ew. doprecyzowania także przez ustawodawcę, ale przede wszystkim poprzez 

przepisy wykonawcze o dużej funkcjonalności umożliwiające aktywną praktykę ich stosowania 

(dostępna informacja bieżąca, z której tworzony jest raport kwartalny). 
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Prowadzenie rejestru w kompleksowym systemie teleinformatycznym spowoduje, że dane będą 

dostępne według modelu „czasu rzeczywistego” i odpowiadać on będzie nie tylko wymogom 

w zakresie informacji publicznej, ale i oczekiwaniom oraz wątpliwościom zgłaszanym przez 

Ministerstwo Gospodarki np. na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców 

energetycznych w dniu 18 marca br. 

Zastrzeżenia budzi również zaproponowany sposób gromadzenia danych dotyczących 

instalacji w układach hybrydowych oraz układach hybrydowych w wysokosprawnej 

kogeneracji. Aktualny wzór sprawozdania powoduje zatarcie danych w przypadku montażu 

jednego licznika energii elektrycznej. 

 

2. Opinia IEO odnośniewzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej 

instalacji(na podstawie art. 9 ustawy o OZE) 

 

Uwaga analogiczna do zawartej w punkcie 1 – problematyczne będzie gromadzenie 

danych dotyczących instalacji w układach hybrydowych oraz układach hybrydowych w 

wysokosprawnej kogeneracji. Aktualny wzór sprawozdania powoduje zatarcie danych w 

przypadku montażu jednego licznika energii elektrycznej. 

Dyskusyjny jest zapis dotyczący zużytych paliw, zarówno w tonach, jak i w gigadżulach (GJ). 

Wymaga to od wytwórcy znajomości wartości opałowej paliwa. Skutkuje to ryzykiem 

zafałszowania danych, gdyż trudno wymagać od wytwórcy regularnego badania w 

warunkach laboratoryjnych wartości opałowej paliwa w celu uzupełnienia sprawozdania. 

Określenie wartości opalowej danej substancji powinno być zadaniem administracji, która w 

celach przeliczeniowych i statystycznych może wykorzystać np. Rozporządzenie Komisji 

Europejskiej nr 601/2012. 

 

Uwaga dodatkowa:Doświadczenie pokazuje, że nawet w dużych jednostkach 

współspalających rzędu 50-500 MW powstają poważne problemy z określeniem rodzaju 

biomasy (w wydaniem certyfikatów) , w związku z czym trudno oczekiwać, że wytwórca energii 

w instalacji o mocy rzędu 50 kW zrobi to rzetelnie i dodatkowo określi, że kogeneracja jest 

wysokosprawna. W celu wyeliminowania ryzyka nadużyć, należy rozważyć doprecyzowanie 

przepisów dotyczących kogeneracji wysokosprawnej, systemów dedykowanego spalania 

biomasy i układów hybrydowych w ustawie o OZE, a w sposób szczególny zadbać o precyzję 

zapisów w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących tych kwestii. 

 

3. Opinia IEO odnośniewzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej 

instalacji(na podstawie art. 11 ustawy o OZE) 

 

We wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie znajdują się pola 

dotyczące dokładnej (z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych) lokalizacji 
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małej instalacji – pojawia się jedynie zapytanie o miejsce wykonywania działalności w zakresie 

małych instalacji. O ile dane osobowe i rejestrowe wytwórcy są wystarczająco rozbudowane, 

to te określające szczegółowy charakter źródła cechują dość duże braki. Dotyczy to również 

opisanych w poprzednich dwóch punktach łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej małej 

instalacji. Informacje te powinny być podawane z dokładnością do miejsca przyłączenia małej 

instalacji do sieci w sposób opisany w uwagach w punkcie pierwszym opinii lub analogicznie w 

przypadku przyłączenia do sieci SN. 

 Dodatkowo, z punktu widzenia monitoringu mechanizmów taryf gwarantowanych przez 

Ministerstwo Gospodarki, które jest organem odpowiedzialnym za regulację wysokości stawek 

dla danej technologii, ważną informacją są dane dotyczące kosztów instalacji (nakładów 

inwestycyjnych).Dane takie będą pomocne w monitorowaniu trendów i zmian kosztów 

produkcji energii (LCOE) i pozwolą na bieżące analizy rynku technologii odnawialnych źródeł 

energii, a w konsekwencji w odpowiednim czasie ustalić odpowiednie stawki wysokości taryf 

lub rekomendacje dotyczące zasad łączenia pomocy eksploatacyjnej i inwestycyjnej w 

przypadku systemu „net metering”. 

 

Podstawową ideą, która powinna przyświecać Ministerstwu Gospodarki przy tworzeniu 

powyższych dokumentów jest zminimalizowanie wymogów administracyjnych po stronie tysięcy 

wytwórców energii w mikroinstalacjach i małych instalacjach oraz jak maksymalnie możliwe 

ułatwienie przeprawienia się właścicielom mikroinstalacji przez wymagania formalne oraz 

administracyjne. W przeciwnym razie, przedmiotowa sprawozdawczość nie będzie służyć 

rzetelnej informacji i stanie się barierą w rozwoju pożądanej przedsiębiorczości, jednocześnie nie 

tworząc bariery dla ewentualnej patologii. 

 

 

Opracowanie: 

Instytut Energetyki Odnawialnej 

Warszawa, 23 marca 2015 roku 

 

 

 

 

 


