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Pan
Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z przeprowadzeniem w dniu 30 grudnia 2016 aukcji oznaczonej numerem AZ/4/2016, w
koszyku dla istniejących instalacji, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu
wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, Towarzystwo
Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) przekazuje:
1. Ocenę podsumowującą przeprowadzenie grudniowej aukcji.
Przedstawiamy ocenę
przygotowania i przebiegu
odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu aukcyjnego.

aukcji

oraz

działania

organów

Ocena stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
2. Wniosek o dodanie niewykorzystanego w roku 2016 wolumenu energii z aukcji
przeprowadzonej w koszyku dla istniejących instalacji o mocy poniżej 1 MW, w których emisja
CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej
elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok do wolumenu energii przewidzianego dla tych
źródeł w aukcjach w 2017.
Prosimy, aby w paragrafie 1 punkt 3 projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada
2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. uzupełnić ilość energii dla
istniejących instalacji o mocy poniżej 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100
kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504
MWh/MW/rok z dotychczas przewidzianych 784 122 MWh o wolumen 890 316 MWh, który
pozostał niewykorzystany w tym koszyku w aukcji przeprowadzonej w 2016 roku. Łącznie
wolumen energii w paragrafie 1 punkt 3 powinien w związku z tym wynosić 1 674 438 MWh.

W 2016 roku zaplanowany wolumen energii w aukcjach dla małych elektrowni wodnych nie
został wykorzystany, ze względu na awarię techniczną Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA)
oraz ze względu na ograniczenia jakie wynikają z przeprowadzania aukcji dla elektrowni wodnych
w koszyku wymagającym spełnienia przez instalacje określonego stopnia wykorzystania mocy
(SWM). Większość elektrowni wodnych nawet jeśli spełnia SWM w okresie 15 lat (traktowany
jako charakterystyka źródła) może mieć poważny problem z jego osiągnięciem w okresach
rocznych lub kilkuletnich. Mamy nadzieję, że w aukcjach przeprowadzanych w roku 2017 uda się
rozwiązać oba problemy, co umożliwi zakładaną przez Ministerstwo Energii migrację do systemu
aukcyjnego w 2017 r. "około 80% potencjału wytwórczego istniejących małych elektrowni
wodnych". Na razie z systemu zielonych certyfikatów udało się wydobyć zaledwie 49 instalacji
spośród ponad 670 obiektów MEW do 1 MW, które potencjalnie mogłyby wziąć udział w aukcji.
Aby umożliwić migrację pozostałym instalacjom do zakładanego przez Ministerstwo poziomu
konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiedniego wolumenu energii na aukcję dla MEW w
rozporządzeniu Rady Ministrów.
3. Wniosek o przeprowadzenie pilnej dodatkowej aukcji uzupełniającej ("dogrywkowej")
Z uwagi na fakt, że poważne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem IPA
spowodowały, że w dniu 30 grudnia 2016 r. wielu zarejestrowanych w platformie wytwórców z
przyczyn całkowicie od siebie niezależnych, pomimo spełnienia wszelkich wymaganych w ustawie
o OZE warunków udziału w aukcji oraz podjęcia wszelkich niezbędnych do tego czynności i
dochowania należytej staranności nie mogło złożyć ofert w trakcie trwania aukcji wnioskujemy o
przeprowadzenie w jak najszybszym terminie kolejnej aukcji, która umożliwiłaby złożenie ofert
wszystkim tym, którzy nie zdołali tego zrobić z przyczyn technicznych w grudniu.
4. Wskazanie koniecznych zmian w ustawie o OZE, które wynikają z doświadczeń wyniesionych z
przeprowadzonej aukcji.
Przeprowadzone w 2016 roku aukcje ujawniły szereg bardzo poważnych problemów
legislacyjnych, które wymagają pilnej naprawy. W kontekście doświadczeń z aukcji, w której
udział brały elektrownie wodne, najważniejsze problemy, które ujawniły się bądź potwierdziły to:


niespójność przepisów art. 79 i 39 ustawy, której konsekwencją jest błąd merytoryczny
uniemożliwiający wytwórcom migrującym do systemu aukcyjnego z systemu zielonych
certyfikatów wykorzystanie ceny aukcyjnej wynikającej z wyznaczonej w art. 39 wartości
maksymalnej pomocy publicznej w łącznym okresie wsparcia. Skutkiem tego jest nierówne
traktowanie podmiotów poprzez rażącą dyskryminację wytwórców, którzy dłużej korzystali z
systemu zielonych certyfikatów;



problem braku uwzględniania przy kolejności wyboru ofert aukcyjnych uzyskanej przez
wytwórców pomocy inwestycyjnej (czego wymaga GBER);



istnienie koszyka aukcyjnego dedykowanego elektrowniom wodnym, który nie spełnia
swojego celu, gdyż ponad dwie trzecie istniejących obiektów w latach suchych nie spełnia
wymaganego w tym koszyku stopnia wykorzystania mocy. Jest to wynikiem działania
czynników naturalnych (stanów wód w rzekach), a nie technologicznych, więc jest zupełnie
niezależne od wytwórców;



brak uregulowania trybu zaskarżenia rozstrzygnięć aukcyjnych;

Lista pilnych zmian koniecznych do wprowadzenia w ustawie o OZE, które wynikają z
doświadczeń wyniesionych z przeprowadzonej aukcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
pisma.
5. Wykaz proponowanych poprawek technicznych w funkcjonowaniu systemu aukcyjnego.
Są to poprawki niewymagające zmian ustawowych. Dotyczą jedynie procedur przygotowania do
aukcji, regulaminu aukcji i funkcjonowania IPA.
Lista stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma

Uprzejmie prosimy o przyjęcie naszych uwag, pozytywne rozpatrzenie złożonych w punktach 2 i 3
wniosków oraz uwzględnienie proponowanych zmian w prowadzonych pracach legislacyjnych, a
także rekomendacji dotyczących procedur przeprowadzania aukcji i funkcjonowania IPA.

Łączę wyrazy szacunku,

Ewa Malicka
Wiceprezeska Zarządu TRMEW

Stanowisko TRMEW w sprawie aukcji OZE w 2016 roku
30 grudnia 2016 w godzinach 9.00-17.00 odbyła się aukcja oznaczona numerem AZ/4/2016,
w której mogły uczestniczyć elektrownie wodne spełniające wyznaczone kryterium stopnia
wykorzystania mocy zainstalowanej. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
(TRMEW) ocenia przygotowanie i przebieg aukcji oraz działania organów odpowiedzialnych
za jej przeprowadzenie zdecydowanie negatywnie.
Ocena działania IPA
Poważne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Internetowej Platformy
Aukcyjnej (IPA) spowodowały, że wielu zarejestrowanych w niej wytwórców nie mogło złożyć
ofert w trakcie trwania aukcji. Problemy techniczne polegały m.in. na braku możliwości
zalogowania się do IPA, samoczynnym wylogowywaniu uczestników aukcji z systemu,
urywaniu się łączności z IPA sygnalizowanym komunikatami o występujących błędach (500,
503 Service Unavailable; Apache Tomcat/8.0.28 - Error report), braku możliwości
swobodnego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi zakładkami IPA, braku możliwości
zapisania stanu oferty i jej wydrukowania w celu weryfikacji poprawności jej podpisania oraz
całkowitym zanikaniu dostępu do strony, na której umieszona jest platforma.
W czasie trwania aukcji przedstawiciele TRMEW wielokrotnie informowali Urząd Regulacji
Energetyki (URE) o istotnych problemach w komunikacji z IPA w aukcji nr 4, w której udział
brały elektrownie wodne. Po otrzymaniu takich sygnałów, Prezes URE powinien był podjąć
odpowiednie działania, np. przedłużyć aukcję lub odwołać ją, wskazując kolejny termin.
Tymczasem brak reakcji URE spowodował, nierówne traktowanie przedsiębiorców
uprawnionych do udziału w aukcji – niektórym startującym udało się złożyć oferty, innym nie.
Niestabilność pracy oraz okresowe braki w komunikacji z IPA, leżące po stronie organizatora
aukcji, czyli URE, spowodowały, że wytwórcy przy zachowaniu należytej staranności w trakcie
składania ofert, z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych nie mogli skutecznie dokończyć
procesu ich składania oraz pozbawieni zostali możliwości ich modyfikowania, a często
również złożenia podpisu. Ostatecznie w aukcji nr 4 wytwórcom udało się złożyć zaledwie 49
ofert. Z szacunków TRMEW wynika, że wytwórców, którym się to nie udało było dwu- a
nawet trzykrotnie więcej, choć dokładnymi danymi o zaakceptowanych deklaracjach i
wpłaconych kaucjach, które wskazywałyby na liczbę potencjalnych uczestników aukcji
dysponuje jedynie URE.
Konsekwencją niestabilności działania platformy były również błędy popełniane przez
wytwórców zmuszonych do składania ofert w pośpiechu i napięciu, gdyż w każdej chwili
mogli zostać wylogowani z systemu. Prawdopodobnie jednym z takich fatalnych błędów jest
przykład wytwórcy, który w koszyku nr 4 złożył ofertę z ceną 30 zł/MWh wyprodukowanej
energii. W warunkach poprawnego działania platformy, po zapisaniu oferty, ale przed jej

ostatecznym wysłaniem wytwórca miałby szansę sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji
zapisanej oferty. W warunkach, jakie panowały w dniu aukcji wytwórcy nie mieli takiej
możliwości, bo w każdej chwili mogli utracić komunikację z platformą. Ponadto, gdyby IPA
działała poprawnie przez cały czas trwania aukcji, pechowy uczestnik aukcji mógłby wycofać
złożoną ofertę i ewentualnie złożyć nową. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby ta
procedura udała się komukolwiek 30 grudnia.
Ocena działań URE
Działania URE przed, w trakcie i po aukcji, oceniamy bardzo krytycznie. Przed aukcją Urząd
niezwykle rygorystycznie podchodził do weryfikacji danych składanych przez wytwórców w
deklaracjach o przystąpieniu do aukcji, dotyczących istniejących instalacji. Zapisany w ustawie
o OZE przepis, mówiący o deklaracji jest dość ogólny. Urząd nie przygotował wzoru deklaracji
o przystąpieniu do aukcji, a składane samodzielnie przez wytwórców uznawał często za
niepoprawne np. ze względu na zbyt wąski zakres podanych przez przedsiębiorcę informacji,
choć ustawa nie precyzuje, co dokładnie powinno się w deklaracji znajdować.
Ponadto Urząd dopuszczał do aukcji wyłącznie zatwierdzone przez siebie (i to dwukrotnie, raz
w formie papierowej, raz elektronicznej) deklaracje. Deklaracja jest formą mającego moc
prawną oświadczenia i Urząd nie powinien ingerować w ich treść. A jednak czynił to na
zasadzie uznaniowości. Z uwagi na niedostatek czasu i nieistnienie odpowiednich procedur
zdarzały się przypadki braku możliwości złożenia wyjaśnień dotyczących instalacji zgłaszanych
do aukcji oraz odrzucania przez Urząd deklarowanych przez wytwórców informacji o stanie
faktycznym (np. w kwestii ustalenia poprawnego okresu wsparcia przysługującego instalacji).
W przypadku braku pozytywnej weryfikacji złożonej deklaracji wytwórca nie miał możliwości
odwołania się od decyzji Urzędu.
Ponadto, w przypadku istniejących instalacji Prezes URE wymagał wymiany koncesji przez
wszystkich uczestników aukcji (gdy były wydane przed wejściem w życie ustawy o OZE) tylko
ze względu na fakt, że w dotychczasowych koncesjach źródła wytwórcze określano mianem
"odnawialnego źródła energii", a nie "instalacji OZE", jak nazywa je ustawa. Przykładów
takich utrudnień i niepotrzebnych barier można wymieniać mnóstwo.
URE jest także autorem regulaminu aukcji, w którym nie przewidziano jasnych procedur
gwarantujących zabezpieczenie interesów uczestników aukcji w sytuacji, jaka miała miejsce
30 grudnia. Źle przygotowana została platforma, choć czasu na jej przygotowanie było
wystarczająco dużo. Fakt, że system został nadmiernie obciążony próbą złożenia zaledwie
około 400 ofert świadczy o niefachowości jego wykonania. Negatywnie oceniamy również
brak jakiegokolwiek oficjalnego komunikatu ze strony Prezesa URE po zgłoszeniu przez
wytwórców informacji o awarii platformy oraz zignorowanie zaistniałych problemów i
ogłoszenie wyników aukcji na podstawie losowo przyjętych przez IPA ofert, a także brak
jakichkolwiek oficjalnych wyjaśnień w tej sprawie, w szczególności skierowanych do
poszkodowanych wytwórców.

Jedynym działaniem URE, które możemy uznać za godne pochwały było zorganizowanie
szkoleń dla uczestników aukcji.
Ocena działań Ministerstwa Energii
Problem fiaska aukcji w 2016 roku nie wynika jednak wyłącznie z przyczyn zawinionych przez
URE. Odpowiedzialność za porażkę ponosi również, a może nawet przede wszystkim
Ministerstwo Energii. Wszystkie rozporządzenia dotyczące aukcji wydane zostały z
kilkumiesięcznym opóźnieniem. Zgodnie z ustawą o OZE rozporządzenia dotyczące aukcji w
2016 roku powinny być wydane do końca sierpnia. Tymczasem tekst aktu w sprawie ceny
referencyjnej został opublikowany 27 października, rozporządzenie w sprawie ilości i wartości
energii w aukcjach oraz w sprawie ich kolejności 15 listopada, a w sprawie sposobu obliczania
pomocy publicznej dopiero 5 grudnia! Warto przy okazji zauważyć, że proceder opóźnień w
ogłaszaniu tekstów rozporządzeń wykonawczych jest nadal stosowany przez Ministerstwo.
Rozporządzenie w sprawie ilości energii zaplanowanej do sprzedaży w aukcjach w roku 2017
jest nadal niegotowe, choć zgodnie z ustawą, Rada Ministrów powinna była wydać je
najpóźniej do 31 października 2016.
Wspomniane opóźnienia spowodowały konieczność zorganizowania aukcji w ostatnim dniu
roboczym roku 2016, który okazał się jedynym możliwym terminem jej przeprowadzenia.
Prezes URE oczekiwał na wejście w życie rozporządzenia w sprawie ilości energii i kolejności
przeprowadzenia aukcji, aby ogłosić aukcje 30 dni przed ich przeprowadzeniem. Efektem
zorganizowania aukcji tak późno był brak możliwości ich unieważnienia i powtórzenia w
innym terminie w tym samym roku, co w sytuacji zaistniałych problemów technicznych IPA
powinno było nastąpić.
Do innych skutków przekroczenia ustawowych terminów wydawania rozporządzeń będą
należeć błędy wytwórców w wyliczaniu pomocy publicznej, jakich można się spodziewać w
efekcie zbyt krótkiego czasu na zapoznanie się z bardzo trudnym i nie do końca precyzyjnym
rozporządzeniem. O skali trudności może świadczyć fakt, że stworzony przez Zarządcę
Rozliczeń kalkulator pomocy publicznej zawierał błędy i modyfikowany był aż trzykrotnie po
jego udostępnieniu wytwórcom. Do tego dochodziła konieczność uwzględniania przez
wytwórców w swoich kalkulacjach nowej ceny kwartalnej Prezesa URE, której termin
publikacji przypadał na dwa dni przed aukcją.
Minister Energii jako projektodawca regulacji dotyczących systemu aukcyjnego
odpowiedzialny jest również za liczne błędy legislacyjne w ustawie o OZE, które przyczyniły
się do niepowodzenia aukcji. Tylko niektóre z nich to:


brak uwzględnienia trybu zaskarżenia rozstrzygnięć aukcyjnych;



niespójność przepisów art. 79 i 39 ustawy, której konsekwencją jest błąd
merytoryczny uniemożliwiający wytwórcom migrującym do systemu aukcyjnego z
systemu certyfikatów wykorzystanie pełnej puli środków wyznaczonej w art. 39 przez
wartość maksymalnej pomocy publicznej w łącznym okresie wsparcia. Skutkiem tego
jest nierówne traktowanie podmiotów poprzez uprzywilejowanie wytwórców dłużej
korzystających z systemu aukcyjnego względem tych, którzy dłużej korzystali z
systemu certyfikatów;



istnienie koszyka aukcyjnego dedykowanego elektrowniom wodnym, który nie
spełnia swojego celu, gdyż ponad dwie trzecie istniejących obiektów w latach
suchych nie spełnia wymaganego w tym koszyku stopnia wykorzystania mocy;
niespójność ustawy w zakresie przepisów dotyczących trybu przeprowadzania aukcji
interwencyjnej, czego konsekwencją było wycofanie się Ministra Energii z
procedowanego projektu rozporządzenia w sprawie aukcji interwencyjnej jako aukcji
technologicznej przeznaczonej dla małych elektrowni wodnych.



Oczekiwania wytwórców
W wyniku zaistniałych problemów z aukcją przeprowadzoną 30 grudnia 2016, TRMEW
zwróciło się do Prezesa URE z wnioskiem, by Urząd na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. wezwał do
usunięcia braków formalnych ofert wszystkich wytwórców, którzy do dnia przeprowadzenia
aukcji złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji i deklaracja ta została zaakceptowana w
systemie IPA oraz wpłacili kaucję umożliwiającą złożenie oferty. Niezależnie od działań
TRMEW, część wytwórców, którym nie udało się zakończyć procesu składania oferty złożyła
do Prezesa URE, jeszcze przed rozstrzygnięciem aukcji, wnioski o możliwość dokończenia
procedury na podstawie art. 58 k.p.a. Poszkodowani w aukcji wytwórcy czekają na ich
rozpatrzenie. Biorąc pod uwagę fakt, że wolumen i pula środków w aukcji nr 4 nie zostały
wyczerpane, uznanie dodatkowych ofert nie wydaje się rodzić problemów. W przypadku
odmowy uznania wniosków wytwórców aukcja zakończy się procesami sądowymi, co jeszcze
bardziej pogorszy jej ocenę. Skutkiem podważenia wyników aukcji w procesach sądowych
będzie ograniczenie szans na uzyskanie finansowania nowych projektów, które wygrały
aukcję oraz niepewność wytwórców w istniejących instalacjach, którzy mogą obawiać się
konieczności zwrotu pomocy publicznej, którą otrzymają w systemie aukcyjnym.
Oprócz oczekiwania na decyzję URE w sprawie wniosków poszkodowanych wytwórców
wszyscy czekamy również na wyjaśnienia dotyczące tego, co dokładnie wydarzyło się z IPA 30
grudnia. Czekamy też na dalsze kroki Ministerstwa Energii, które deklarowało zamiar
umożliwienia migracji z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego 80 procent
wolumenu wytwórczego istniejących MEW. Na razie z systemu zielonych certyfikatów udało
się wydobyć zaledwie 49 instalacji spośród ponad 670 obiektów MEW do 1 MW, które
potencjalnie mogłyby wziąć udział w aukcji. Być może rozwiązaniem, które uspokoiłoby
poszkodowanych wytwórców byłaby kolejna aukcja zorganizowana w nieodległym terminie,
która umożliwiłaby złożenie ofert wszystkim tym, którzy nie zdołali tego zrobić z przyczyn
technicznych 30 grudnia 2016.

Trzeba jednak pamiętać, że większość istniejących instalacji MEW nie przystąpiła do
grudniowej aukcji nie z powodu kłopotów z platformą, ale ze względu na ryzyko niespełnienia
stopnia wykorzystania mocy (SWM), wymaganego w koszyku aukcyjnym dedykowanym
hydroenergetyce. Przypomnijmy, że ponad dwie trzecie istniejących obiektów w latach
suchych nie spełnia wymaganego kryterium i jest to wynikiem działania czynników
naturalnych (stanów wód w rzekach), a nie technologicznych, więc jest zupełnie niezależne
od wytwórców. Przystąpienie do aukcji byłoby dla nich w takiej sytuacji bardzo ryzykowne, ze
względu na niezwykle surową sankcję za nieuzyskanie weryfikowanego co roku SWM,
polegającą na zwrocie otrzymanej pomocy publicznej powiększonej o odsetki oraz ze względu
na bardzo wąski katalog odstępstw od wymierzenia tej sankcji. Zapewnienie możliwości
migracji do systemu aukcyjnego elektrowniom wodnym, które nie zdecydowały się na udział
w grudniowej aukcji wymaga jednak zmian w ustawie o OZE modyfikujących niefortunny
koszyk lub likwidujących nieścisłości w regulacjach dotyczących aukcji interwencyjnej.

Lista pilnych zmian koniecznych do wprowadzenia w ustawie o OZE wynikających z
doświadczeń aukcyjnych

1. OŚWIADCZENIE W ART. 79 i KOLEJNOŚĆ WYBORU OFERT W ART. 80
Poprawka nr 1
W oświadczeniu wymienionym w art.79 ust.3 pkt.9 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) łączna wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2–4 wartość pomocy
publicznej o charakterze inwestycyjnym, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej
w pkt 1 lit. e, dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji
odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, otrzymanej
przed dniem złożenia tego oświadczenia, przeliczona na cenę jednostkową tej energii po
uwzględnieniu planowanej ilości wytworzonej energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego
źródła energii przekazanej w ofercie wytwórcy i okresu 15 lat udzielanej pomocy wynosi … złotych za
1 MWh;
4) proponowana w ofercie wysokość ceny sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, powiększona o
jednostkową pomoc publiczną o charakterze inwestycyjnym w wysokości wymienionej w pkt 3
oświadczenia, nie przekroczy ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ustawy wymienionej w pkt 1
lit. e, obowiązującej w dniu złożenia oferty przez tego wytwórcę.”; klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.]
Poprawka nr 2
W art. 80 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii powiększoną o jednostkową pomoc publiczną o
charakterze inwestycyjnym, o której mowa w pkt. 3 oświadczenia określonego w art. 79 ust. 3 pkt
9, aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej
w ogłoszeniu o aukcji.
2. W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii powiększoną o jednostkową pomoc publiczną o
charakterze inwestycyjnym, o której mowa w pkt. 3 oświadczenia określonego w art. 79 ust. 3 pkt
9, a łączna ilość lub wartość energii elektrycznej, której wytworzenie zadeklarowali ci uczestnicy
aukcji, przekracza ilość lub wartość określoną w ogłoszeniu o aukcji, o sprzedaży energii elektrycznej
rozstrzyga kolejność złożonych ofert.
Uzasadnienie
Wprowadzenie poprawek 1 i 2 łącznie rozwiązuje dwie kwestie:

Po pierwsze, eliminuje preferowanie w aukcji projektów z kumulacją pomocy publicznej
inwestycyjnej i operacyjnej, co powoduje aktualne brzmienie przepisów. Po dokonaniu poprawek
projekty będą ustawione wg jednostkowej oczekiwanej ceny łącznej za MWh (a więc z ekwiwalentem
pomocy publicznej inwestycyjnej), niezależnie od sposobu sfinansowania projektu. Na kwestię tę
zwróciła uwagę Komisja Europejska, a zaproponowana poprawka wychodzi naprzeciw jej uwagom.
Po drugie, likwiduje problem niespójności art. 79 i art. 39 ustawy eliminując błąd logiczny
uniemożliwiający wytwórcom migrującym do systemu aukcyjnego z systemu certyfikatów
wykorzystanie pełnej puli środków wyznaczonej w art. 39 przez wartość maksymalnej pomocy
publicznej (MWP) w łącznym okresie wsparcia. Obecnie cena jaką może zaoferować instalacja
przechodząca z systemu zielonych certyfikatów, wyliczona zgodnie z przepisami art. 79 musi być – na
skutek błędnego zapisu – niższa niż cena wynikająca z maksymalnego poziomu pomocy publicznej,
wyliczona zgodnie z art. 39. Konsekwencją tego błędu jest nierówne traktowanie podmiotów, gdyż
wytwórcy będący dłużej w systemie certyfikatów mogą uzyskać w łącznym 15-letnim okresie
wsparcia znacznie niższy poziom łącznej pomocy publicznej niż wytwórcy będący krótko w systemie
certyfikatów
lub
wytwórcy
w
nowych
instalacjach.

Art. 39 wyznaczając sposób wyliczenia maksymalnej wartości pomocy publicznej pozwala wytwórcom
na uzyskanie w całym okresie wsparcia określonej, nieprzekraczalnej wielkości pomocy. Jest to
wartość wyznaczona przez różnicę między sprzedażą wyprodukowanej w 15-letnim okresie wsparcia
ilości energii po cenie referencyjnej a sprzedażą tej samej ilości energii po cenie Prezesa URE.
Wsparcie w wyliczonej w ten sposób wysokości może być, zgodnie z art. 39, realizowane zarówno w
formie przychodów ze sprzedaży energii w aukcji, jak i przychodów ze świadectw, a także dotacji oraz
różnego rodzaju ulg i zwolnień. Art 39 stoi na straży tego, aby łączna pula otrzymanej w okresie
wsparcia pomocy w dowolnej formie (inwestycyjnej i operacyjnej) nie przekroczyła maksymalnego
dopuszczalnego poziomu, niezależnie od tego czy środki były wykorzystane przez wytwórcę w okresie
uczestnictwa w systemie aukcyjnym czy w okresie uczestnictwa w systemie certyfikatów. Art. 39 jest
więc jasny i pozwala wykorzystać wszystkim wytwórcom wyliczaną na równych zasadach dla każdej
technologii pulę przysługującej im pomocy (jednakową w przeliczeniu na cenę jednostkową
wytworzonej energii). W związku z tym nie ma potrzeby dodatkowego (i niespójnego z art. 39)
regulowania w art. 79 kwestii wartości pomocy jaką może uzyskać wytwórca, do czego w praktyce
sprowadzają się zapisy dotyczące oświadczeń z art. 79 .
Obecne brzmienie art. 79 zaburza opisane powyżej zasady uprzywilejowując wytwórców dłużej
korzystających z systemu aukcyjnego względem tych, którzy dłużej korzystali z systemu certyfikatów.
Ilustrują to następujące przykłady dotyczące małych elektrowni wodnych:
1. Wytwórca korzystający wyłącznie z systemu aukcyjnego może zaoferować w aukcji
maksymalnie cenę 470 zł (cena referencyjna) i wówczas w całym okresie wsparcia uzyska
cenę jednostkową za wyprodukowaną energię w wysokości ok. 470 zł/MWh (w tym pomoc
publiczną na poziomie ok. 300 zł/MWh).

2. Wytwórca korzystający z systemu certyfikatów od 2012 roku przechodząc do systemu
aukcyjnego w 2016 może, ze względu na art. 79, zaoferować w aukcji maksymalnie cenę ok.
411 zł/MWh. Oznacza to, że w całym okresie wsparcia uzyska cenę jednostkową za
wyprodukowaną energię w wysokości ok. 390 zł za 1MWh (w tym pomocy publicznej
otrzyma 220 zł/MWh).
3. Wytwórca korzystający z systemu certyfikatów od 2005 roku przechodząc do systemu
aukcyjnego w 2016 roku może, z uwagi na art. 79, zaoferować w aukcji cenę najwyżej ok. 289
zł/MWh. Oznacza to, że w całym okresie wsparcia otrzyma cenę jednostkową za
wyprodukowaną energię w wysokości ok. 380 zł za 1MWh (w tym pomocy publicznej
otrzyma 210 zł/MWh).
W opisanych wyżej przykładach pula pomocy publicznej (LWP) jaką wykorzysta w całym okresie
wsparcia wytwórca produkujący rocznie 500 MWh będzie wynosić 2,241 mln zł w pierwszym
przypadku, 1,644 mln zł w drugim i niespełna 1,580 mln zł w ostatnim. Artykuł 39 zaś pozwala
każdemu wytwórcy w analogicznej sytuacji wykorzystać taką samą pulę środków.
W naszej opinii oświadczenia z art. 79 powinny służyć innemu celowi, a mianowicie eliminacji
problemu uprzywilejowania w rankingu ofert wytwórców korzystających ze wsparcia inwestycyjnego.
Wytwórcy ci, zgodnie z art. 39, zobowiązani są uwzględnić uzyskaną wartość pomocy inwestycyjnej
w wyliczeniach łącznej otrzymanej pomocy i obniżyć swoją cenę ofertową w taki sposób, aby nie
przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej pomocy (MWP), jednak składając ofertę aukcyjną z niższą
ceną mają większą szansę wygrać aukcję niż wytwórcy nie korzystający z dotacji. Zaproponowane
zmiany w art. 79 i 80 spowodują, że przy rozstrzyganiu wyników aukcji cena w ofercie wytwórcy,
który uzyskał pomoc inwestycyjną będzie odpowiednio powiększona o ekwiwalent tej pomocy, dzięki
czemu jego oferta nie będzie uprzywilejowana względem ofert wytwórców, którzy nie skorzystali z
pomocy inwestycyjnej. Wydaje się, że to właśnie chęć uporządkowania tej kwestii przyświecała
ustawodawcy przy tworzeniu punktu 3 oświadczenia w art. 79. ust 3 pkt 9.
Zaproponowane zmiany spełniają wymogi stawiane przez GBER w art. 42 p. 11, zgodnie z którym
"pomoc operacyjną należy pomniejszyć o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną."
Przykładowa kalkulacja:
Przykład MEW 65 kW, uruchomiona przed 2005 r.:
Łączna produkcja świadectwa i aukcja w okresie 15 lat: 3424 MWh
Cena referencyjna: 470 zł
Cena Prezesa URE roczna: 169,99 zł
Przychody ze świadectw zindeksowane: 623 777,58 MWh
Dotacje i inna pomoc: 0 zł
Cena PURE kwart: 171,52 zł
Ilość energii w ofercie aukcji: 890 MWh
Z art 39 będą wynikać następujące wartości:

Maksymalna wartość pomocy publicznej
MWP=3424 MWh x 470 zł - 3424 MWh x 169,99 zł = 1 027 234 zł
Łączna wartość pomocy publicznej przy cenie w ofercie 470 zł
LWP=623 777,58 zł + 890 MWh x 470 zł - 890 MWh x 171,52 zł = 889 425 zł
A zatem wytwórca biorąc pod uwagę tylko art. 39 oraz rozporządzenie wydane na jego
podstawie może teoretycznie startować w aukcji z ceną równą referencyjnej, czyli 470 zł.
Tymczasem z art. 79 w tym przypadku:
Jednostkowa pomoc wynosi:
623 777,58 zł /3424 MWh = 182,178 zł/MWh
A więc cena w ofercie może wynosić maksymalnie:
470 zł (ref) - 182,178 zł = 287,82 zł
Ze względu na zapisy art. 79 wytwórca może startować z ceną najwyżej 287,82 zł

2. WPROWADZENIE KOSZYKA AUKCYJNEGO DLA ELEKTROWNI WODNYCH W
MIEJSCE KOSZYKA OPISOWEGO
Poprawka nr 1
Art. 73 ust. 3a p. 3 otrzymuje brzmienie:
3a. Aukcje przeprowadza się odrębnie, z uwzględnieniem ust. 4, na sprzedaż energii elektrycznej
wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii:
3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy
zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok; wykorzystujących wyłącznie
hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
Poprawka nr 2

W rozdziale 11 "Przepisy przejściowe" dodać artykuł w brzmieniu:
Do aukcji przeprowadzanych w 2017 roku przepisy wykonawcze wydane dla aukcji na sprzedaż
energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, w których emisja
CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej
większym niż 3504 MWh/MW/rok stosuje się odpowiednio do aukcji na sprzedaż energii
elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących wyłącznie
hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej.

Uzasadnienie

1. Oznaczenie koszyka aukcyjnego dedykowanego elektrowniom wodnym jako koszyka dla
instalacji, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania
mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok nie spełnia swego celu. Z
doświadczeń tegorocznej aukcji wynika, że w aukcji dla tego koszyka brały udział wyłącznie
elektrownie wodne, lecz wymóg stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM) znacznie
zawężał krąg obiektów tego typu, które w aukcji mogły uczestniczyć. Ze szczegółowych analiz
przeprowadzonych przez TRMEW wynika, że wśród istniejących instalacji MEW do 1 MW
ponad dwie trzecie nie spełnia wymogu minimalnego stopnia wykorzystania mocy
zainstalowanej (SWM) w latach suchych. Z kolei biorąc pod uwagę niezwykle ostrą sankcję za
nieuzyskanie zadeklarowanego SWM (tj. zwrot całej otrzymanej pomocy publicznej
powiększonej o odsetki) oraz bardzo wąski katalog odstępstw od wymierzenia tej sankcji,
przystąpienie do aukcji w zaplanowanym dla elektrowni wodnych koszyku, o ile nie jest
zupełnie niemożliwe, niesie dla wytwórców ogromne ryzyko.
2. Produkcję w elektrowni wodnej można prognozować w oparciu o średnie przepływy wody w
rzece, na odcinku gdzie zlokalizowana jest elektrownia. W ujęciu wieloletnim można tę
produkcję dość dobrze przewidzieć. Jednak poszczególne lata różną się od siebie i dlatego
bardzo ryzykowne dla wytwórcy jest podjęcie wymaganego przez ustawodawcę
zobowiązania do spełnienia wspomnianego stopnia wykorzystania mocy w każdym roku
oddzielnie. O ile w sytuacji kar za niewyprodukowanie określonej w ofercie ilości energii
przewidziano weryfikację w cyklu trzyletnim oraz możliwość niespełnienia planu w granicach
15 procent, to w przypadku SWM - kontrola ma następować co roku, a nawet po kilku
miesiącach, w przypadku niepełnych lat związanych z uczestnictwem w aukcji (ma to miejsce
w pierwszym i ostatnim roku wsparcia aukcyjnego), w dodatku jedynie w odniesieniu do
produkcji energii netto. Świadczy to o całkowitym ignorowaniu warunków naturalnych, od
jakich w całości są zależne instalacje hydroenergetyczne.
3. Elektrownie wodne należą do instalacji o wysokim stopniu wykorzystania mocy osiągalnej.
Wg literatury („Małe Elektrownie Wodne – poradnik”, Marian Hoffman, Warszawa 1992,
strona 27) wykorzystanie mocy osiągalnej turbozespołu to 5500h w roku. Są to jednak
parametry uzyskiwane dla średniej wody rocznej, a ponadto w elektrowniach wodnych moc
osiągalna różni się znacznie od mocy zainstalowanej (rozumianej jako moc na tabliczkach
znamionowych generatora) z uwagi na:







celowe przewymiarowanie generatorów ze względu na osiąganie wyższej mocy
rozruchowej,
celowe przewymiarowanie generatorów ze względów bezpieczeństwa
powodziowego,
typoszereg generatorów, który nie pokrywa się z typoszeregiem turbin wodnych,
wykorzystanie dostępnych generatorów dla inwestora,
mniejsze (lub większe) przepływy niż projektowane,
inne techniczne - np. dobór przewymiarowanego generatora dla ustalenia punktu
pracy MEW w ¾ jego obciążenia (czyli w najwyższym punkcie sprawności).

4. Oprócz niedoboru lub nadmiaru wody na niespełnienie SWM mają wpływ rozmaite zdarzenia
losowe lub konsekwencje wydawanych w trakcie okresu wsparcia decyzji administracyjnych,
które mogą uniemożliwiać wyprodukowanie założonej ilości energii.
5. Omawiany wymóg określonego SWM jest niespełniany przez elektrownie wodne pełniące
funkcje usługowe w systemie elektroenergetycznym. Moc instalowana w tych obiektach jest
z racji pełnionych usług znacznie zawyżona.
6. Utrzymanie koszyka w aktualnym kształcie uniemożliwia planowaną przez Ministerstwo
Energii i niezbędną dla przetrwania istniejących obiektów migrację w 2017 roku 80 procent
wolumenu wytwórczego istniejących MEW. Na razie z systemu zielonych certyfikatów udało
się wydobyć zaledwie 49 instalacji spośród ponad 670 obiektów MEW do 1 MW, które
potencjalnie mogłyby wziąć udział w aukcji.
7. Próba rozwiązania problemów MEW związanych z wymogiem SWM, polegająca na
planowanym przez Ministra Energii przeprowadzeniu aukcji interwencyjnej jako aukcji
technologicznej przeprowadzanej niezależnie od ustawowych koszyków aukcyjnych nie
powiodła się. Zapisy ustawy są w zakresie trybu przeprowadzania aukcji interwencyjnej
niespójne, a idea przeprowadzania aukcji niezgodnie z wyznaczonymi ustawowo koszykami
aukcyjnymi wydaje się problematyczna.
8. Wydzielenie odrębnego koszyka dla elektrowni wodnych, podobnie jak to ma miejsce w
przypadku biogazowni rolniczych, jest uzasadnione ze względu na niszowy charakter
technologii oraz dodatkowe funkcje jakie energetyka wodna pełni w gospodarce wodnej, do
której należą przede wszystkim funkcje związane z retencją wody.
9. Odrębne koszyki aukcyjne dla elektrowni wodnych zostały w ostatnim czasie zaakceptowane
przez Komisję Europejską w procesie notyfikacyjnym systemu aukcyjnego w kilku krajach
europejskich, m.in. w Słowenii i Czechach.

3. WPROWADZENIE TRYBU ODWOŁAWCZEGO OD DECYZJI PREZESA URE W
SPRAWIE WYNIKÓW AUKCJI
Poprawka
W art. 80 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dopuszczonemu do aukcji
przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na wynik
aukcji lub sposób jej przeprowadzenia.”
Uzasadnienie
Konieczność wprowadzenia zmiany wynika jednoznacznie z doświadczeń aukcji w 2016 roku, w której
nie określono jednoznacznie procedur gwarantujących zabezpieczenie interesów uczestników aukcji
w sytuacji niepoprawnego jej przebiegu lub wyników.

Lista proponowanych poprawek technicznych w funkcjonowaniu systemu
aukcyjnego
I.

PRZYGOTOWANIE DO AUKCJI

1. Przygotowanie przez URE wzoru deklaracji o przystąpieniu do aukcji.
2. Uznanie ważności koncesji wydanych przed 1 lipca 2015 roku i brak konieczności wymiany koncesji,
jeśli instalacja OZE spełnia kryteria instalacji wynikające z ustawy o OZE. Należałoby zastosować taki
sam mechanizm, jak w przypadku małych instalacji, które automatycznie uzyskały wpis do rejestru
małych wytwórców.
II.

REGULAMIN AUKCJI

1. Wprowadzenie trybu odwoławczego od decyzji Prezesa URE w sprawie wyników aukcji.
2. Wprowadzenie klarownych instrukcji dotyczących sytuacji, w której Prezes URE powinien
przerwać aukcję z powodu problemów technicznych IPA.
3. Wprowadzenie zasady umożliwiającej korektę oczywistych pomyłek po zakończeniu aukcji w
złożonej ofercie.
4. Zmiana zasady weryfikacji stopnia wykorzystania mocy (SWM).
4.1. Umożliwienie złożenia oferty oraz dokonywanie weryfikacji SWM po wygranej aukcji w
układzie przynajmniej pełnych lat kalendarzowych. Obecnie w okresach niepełnych lat
kalendarzowych przeliczeń dokonuje się proporcjonalnie w skróconym okresie. Tymczasem
produkcja energii w elektrowniach wodnych nie jest równomiernie rozłożona w roku, przez
co osiągnięcie wymaganego SWM w niepełnym roku kalendarzowym może okazać się
niemożliwe.
4.2. Umożliwienie złożenia oferty oraz dokonywanie weryfikacji SWM po wygranej aukcji od
energii brutto, czyli energii wyprodukowanej, a nie, jak obecnie - energii netto, czyli energii
oferowanej do sprzedaży i wprowadzonej do sieci. Obecny sposób wyliczania SWM
uniemożliwia wytwórcy w koszyku, w którym wymagane jest spełnienie określonego stopnia
wykorzystania mocy, zaoferowania jedynie części wytwarzanej energii do systemu
aukcyjnego i wykorzystywania pozostałej części na potrzeby własne lub odsprzedaży
bezpośrednio odbiorcom końcowym.
III.

INTERNETOWA PLATFORMA AUKCYJNA
1.1. REJESTRACJA KONTA
1.1.1.Umożliwienie rejestracji konta bez podania nr rachunku bankowego. Rachunek
bankowy powinien być podawany na etapie składania deklaracji Wytwórcy.
1.1.2.Umożliwienie rejestracji wielu kont pod tym samym adresem mailowym.
1.2. DEKLARACJA
1.2.1.Umożliwienie Wytwórcy dokonanie korekty deklaracji po jej złożeniu, zamiast
wysyłaniu kolejnej deklaracji z ew. poprawionym błędem.
1.2.2.Po wysłaniu deklaracji system powinien udostępnić Wytwórcy informację o
przydzielonym Opiekunie Wytwórcy, z danymi kontaktowymi- np. adresem e-mail.

1.3. ZAKŁADKA INSTALACJE
1.3.1.Data, do której instalacja może uczestniczyć w systemie wsparcia powinna być
samodzielnie wyliczana i poświadczana przez wytwórcę. Na tej podstawie wytwórca
powinien składać ofertę w aukcji. W przypadku ewentualnych wątpliwości ze strony
URE, po zakończeniu aukcji, organ ma możliwość dokonania kontroli w tym zakresie i
ewentualnego zakwestionowania podanego przez wytwórcę okresu, jeśli zdaniem
organu był on nieprawidłowy. W przeprowadzonej aukcji URE samodzielnie wyliczało
okres wsparcia dla instalacji i umieszczało go w IPA bez możliwości modyfikacji ze
strony wytwórcy. W niektórych przypadkach okres ten był niezgodny ze stanem
faktycznym, a wytwórca nie miał możliwości zakwestionowania wyliczeń Urzędu i
złożenia wyjaśnień. Przyjęta przez URE procedura uniemożliwia wytwórcy wskazanie
bądź chociaż zweryfikowanie wskazanego przez URE okresu, gdyż przewidywany okres
wsparcia pojawiał się na IPA dopiero po zatwierdzeniu przez Urząd złożonej
elektronicznie deklaracji, co miało miejsce tuż przed aukcją i nie pozostawiało czasu na
jakiekolwiek wyjaśnienia.
1.3.2.Data, do której instalacja może uczestniczyć w systemie wsparcia powinna być
parametrem wyróżnionym i znajdującym się na początku listy.
1.3.3. ID: W systemie wyróżnia się 3 numery ID- instalacji, deklaracji i oferty. Proponujemy w
ZAKŁADCE INSTALACJE skupić numery wszelkich parametrów
1.3.4.NR RACHUNKU DO WPŁATY KAUCJI: Proponujemy dołączenie informacji o numerze
rachunku do wpłaty kaucji do informacji o zaakceptowaniu deklaracji za pośrednictwem
IPA.
1.4. ZAKŁADKA AUKCJE
1.4.1.Po zaakceptowaniu deklaracji, zakładką widoczną po zalogowaniu powinna być
zakładka AUKCJE lub MOJE INSTALACJE.
1.5. SKŁADANIE PODPISÓW:
1.5.1.Umożliwienie w spółkach cywilnych, reprezentowania firmy przez pełnomocnika na
podstawie pełnomocnictwa szczególnego, sporządzonego w formie aktu notarialnego.
1.5.2. E-PUAP. Wylogowanie z konta IPA powinno być równoznaczne z wylogowaniem z
konta E-PUAP.
1.5.3. W przypadku przejścia do podpisu elektronicznego przed zakończeniem aukcji, a
powrocie do systemu IPA, po jej zakończeniu, system powinien pozwolić na
dokończenie złożenia oferty np. w ciągu 15min. po zakończeniu aukcji.
1.6. BŁĘDY/AWARIE SYSTEMU:
1.6.1.Komunikaty o błędach systemu IPA powinny zawierać okienko – „zgłoś błąd/awarię”,
który z automatu generowałby do administratora informacje o rodzaju i czasie
wystąpienia problemu.

